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D A N C E R O J

« Estimata Sinjoro, ĉ a r  nii jus estis elektita Delegito «le 
U. E. A. en B. mi tuj komencis grandan propagandon 'por 
Esperanto. P-ro X., kiun ni venigis, faris antaŭ multnom
braj ĉeestantoj grandan paroladon, sekve de kiu ni organi
zis kursojn kun entute du cent lernantoj, ĉiuj gazetoj favore 
raportas pri nia afero. Mi ne dubas, ke post kelka tempo 
ostos ĉi tie cento da entuziasmaj Esperantistoj... »>

Tiajn leterojn mi ofte ricevas. Pasas kelkaj semajnoj kaj, 
jen, alportas al ini la letereto  la sekvantan komunikaĵon :

« Estimata Sinjoro. Malgraŭ la paroladoj, la kursoj kaj la 
gazetartikoloj, Esperanto ne sukcesas en mia urbo. La indi
ferenteco de miaj samurbanoj pri la ideo de lingvo inter
nacia estas granda. Tamen nii ankoraŭ batalas. Fine ni 
venkos... »

Pasas denove kelkaj semajnoj. Alvenas simpla postkapo: 
« Estimata Sinjoro. Bedaŭrinde nii devas konstati, ke Espe
ranto malsukcesas ci-tie ; miaj samurbanoj eslas ekstreme 
indiferentaj pri ĉiu novajo kaj malamikaj al nia kara lingvo. 
Nia grupo nur vivetas kaj mi estas preskaŭ la sola vera 
Esperantisto. Mi bedauras, ke mi ne povas sendi ali
rojn, k. t. p... »

Tiuj tri leteroj ilustras la sinsekvajn aspektojn de la m e
todo ekskluzive propagandema,-malmodesta, predikema kaj 
blufa. Unue, granda bruo kaj generata entuziasmo ; due, 
progresanta indiferentiĝo ; trie, reveno al la primitiva 
stato, j Ugra vigita de la malsukceso. Tiu ĉi priskribo ne



2 ★ ESPGiUMSO ^

rdnto havas malpli cla praktika utilo, ol vojago per Esperanto 
aŭ | icecave ra n ta parolado pri tute atia temo. Anstataŭ pre
zenti al la publiko tion, kio okazos kiam ia tuta mondo estos 
nia, kici ««ii tro «fte turai, ni montru al ĝi tion, kio 
okazi!» kaj okazas.

Anatata u provi per unu lojo ia konkeradon de tuta urbo 
al Aspera n ti sni o, kio estas p r a k t i»  neebla eĉ en plej bonaj 
kondicoj ni estu pli modestaj kaj kontentigu nin per varbado 
de kelkaj personoj, kiujn ni instigos al Ia uzado de Espe
ranto koj por tiel diri vivigos en Esperantujo. La propa
ganda eliko rezultonta de Ia agado de tiuj kelkaj personoj 
vive profitintaj Esperanton kaj Esperantio!! estos centoble 
pli granda kaj precipe pli daura, ol tiu rezultonta de la plej 
boia gazetartikolo pri la problemo de lingvo internacia kaj 
gia solvo per Esperanto. Granda iluzio estas la kredo, ke la 
entreprenoj pri kiuj bruas la gazetaro estas la plej gravaj 
kaj seriozaj. |,a plej fortaj, la plej socie utilaj organizajoj 
estas guste tiuj, kiuj faras malplej bruan reklamon kaj pri 
sia laboro parolas nur kiam gi estas efektivigita. La propa
gando, ni tion ne ĉesu rediri, n eestas  memstara agado; ĝi 
estas konsekvenco  de la uzado. Nura propagando por Espe
ranto kondukas al nenio daura, se ĝi ne estas apogata sur 
la uzado. Ni ofte ripetas, ke Esperanto estas vivanta lingvo
— kio estas filista. Sed ni ne nur proklamu tiun ve raj on ; ni 
ankaŭ komprenu la konsekvencojn, kiujn ĝi alportas kun si.

Eble oni kulpigos min, ke tro ofte nii insistas pri tiu 
punkto : la supereco de la uzado sur la simpla propa- j 
gundo, sed mi konfesas, ke por nia luta movado rai ne vidas 
pli grandan dangeran, ol la senmezuran ekskluzivan propa
gandon kaj tion mi timas, ĉar mi konas giajn rezultatojn. 
Iji la momento kiam oni diversflanke agitas la tiema ndon 
pri plibonigo de nia propagando kaj kreo de novaj propa
gandaj organizajoj, ĉu estos al mi permesite diri : Se vi tro 
vas, ke Esperanto ne progresas suliĉe rapide, tion katizas 
ne I.» fakto, ke via propagando eslas malbone aŭ ne sufiĉe 
organizata, sed gi male devenas el tio, ke vi tro timite pro
pagandis Esperanton kaj ne suliĉe gin uzis; vi parolis pri 
bela estonta polaco, sed vi apenaŭ konstruis gian fundamen
ton. Vi predikis pri la utila rolo, kiun havos Esperantismo 
por la estonta homaro, kaj vi eĉ ne pensas pri tiu, kiun ĝi 
povas havi en nia iuma Esperanta homareto. Anstataŭ krei 
novajn propagandajn organizajojn, kiuj devus organizi 
« grandiozajn » manifestojn, vi donu prefere vian atenton 
al tio, kio vere estas fruktodona kaj daura ĉar gi estas la 
celo di' nia tuta movado, la uzado de Esperanto. La pure 
propagandaj grupigoj estas tre suliĉe multaj, se ne tro. Vi 
plendas, ke Ja rezultatoj ne eslas ankoraŭ kontentigaj ; ĉu
vi komprenos, ke pli bonajn vi atingos ne per plibonigo de 
metodo, kiu sole aplikata, estas esence malbona,[sed per la 
metodo, kiu anstataŭ la propagando metos la uzadon je la 
unua rango de niaj priokupoj kaj laborcelo^ ? >.

I  •  I * ' ** * C'

« •

« Estimata Sinjoro. Mi tre aprobas la celadon de U. E. A., 
Neil antaŭ ol aligi al gi, ini volas fondi lokan grupon, kiam 
gi estos sufice multenombra, gi aligos al nia nacia societo, 
poste ai U. K. A. Antaŭ ol lari Esperantianoj n, eslas ja 
necese havi Esperan I istojn kaj ni devas unue subteni niajn 
lokajn kaj naciajn organizajojn, k. t.Tp... » .

La supraj vortoj esprimas ne malpli enradikigitan eraron, 
cetere proksime ligitan kun la antaua. Efektive, tro muite 
da uiaj samideanoj konsideras Esperantismon el loka aŭ 
nacia vidpunkto. Ilin horizonto ne celas transda linioj de 
ilia urbo aŭ maksimume de ilia lando. Nu, konvenas ĝin 
i lpeli, kvankam ©c la simpla cito de tiu vero ŝajnos nenecesa, 
Esperanto estas antaŭ ĉio intemacia  afero ; ĝia celo, nuna 
kaj estonta, estas faciligi ia interpopolajn rilatojn. Multaj 
tion tute forgesas koj konsideras ki e I Stefan aferon lo propa
gandon de Esperanto en sio loko ; gia internacio uzado

venos poste. . sej gi venos. Ili ne atentas, ke dek personoj 
vivantaj es£4ek  diversiandaj urboj kaj interrilatantaj per 
Esperanto, eatas mufto pti utilaj ol grupo de ceni aŭ du
ceni p eeao n 03 en uno urbo, uzantaj... sian nacian lingvon 
por paroli pri Esperanto, kiel mi ofte konstatis, i o  pli gran- 
d ii i*  la nombro de la personoj internacie uzantaj Esperan
tan, des m  forta estos nia movado ; male. granda nombro 
de Espeisatistoj neaktivaj, kiel neeviteble okazas kiam oni 
celas antaŭ ĉio Ia forkigon de grandaj grupoj, estas nur 
katizo de malforteco. Oni ne devas krei Esperantiston kaj 
poste Esperantianoj sed samtempe instrui iun pri la lingvo 
kaj pri la maniero en kiu gi povas utili al li, ĉar kial li 
lernus lingvon se ne por gin uzi. Nur poste, kiam li uzos 
nian lingvon, li m eni vidos, ĉu ĝi estas propagandinda aŭ 
ne, kaj tiam li povos konscie aligi propagandan lokan kaj 
nacian organizejon. Male, nun, oni provas transformi en 
propagandistojn ĉiujn Esperanto-lernantojn kaj komprene
ble ĉar ĉi tiuj ne ankoraŭ spertis mem la utilecon de Espe- 

| ranto, la rezultato estas plejofte malbona. La plej bonapro- 
, pagandisto estas tiu, kiu farigis tia post sperto, post kona- 
I tigo kun Esperantujo. Guste tial la partopreno en internacia 

organizajo ne estas flanka kaj duagrada, kiel opinias kelkaj, 
sed ĉefa ; nur per tio ni fakte pruvas la jrropraga ndindecon 
de Esperanto. Do, eraras kiu asertas, ke nova Esperantisto 
devas antaŭ eio aligi lokan organizejon kaj nur poste Espe
ranton. Kontraŭe, la logiko montras, ke lernanto unue 
devas aligi al U. E. A., ĉar per ĝi li uzas Esperanton kaj 
partoprenas en la vivado de Esperantujo ; li konstatas, ĉu 
vere Esperanto estas taŭga kaj utila ; se la eksperimentoj 
de li faritaj estas favoraj, tiani li mem komprenos la nece
secon propagandi Esperanton kaj li sin envicigos en la 
grupigojn speciale kreitajn por tio.

Ni unue montrii al niaj varbitoj,ke Esperanto ekzistas kiel 
internacia komunikilo ; poste ili sin okupos pri gia propa
gando en sia loko kun tiom pli da fervoro kaj inteligento, 
ke ili meni estos spertintaj, ke Esperanto ne plu estas pro
fete**** de lingvistiko, sed realajn vivanta. Internacia orga
nizo ne testas la kronado de la loka kaj landa organizo, sed 
tiuj ĉi lastaj estas diversaj gradoj de la internacia organizo
— diferenco, kiu havas pli ol teoriajn konsekvencojn...

t  * i -  •

» •

Antaŭ niaj Kongresoj, multaj samideanoj Jetas rigardon 
al la estonteco kaj, trovante tro longa nian iradon, ellaboras 
plej diversajn projektojn por ĝin akceli. Sed ellabori pro
jektojn sen ia kondukanta metodo, sen gusta kompreno pri 
la necesa organizo de nia movado, produktas nur empi
rajn, provizorajn, mezajn solvojn. La sola amo al Esperanto 
tie suficas por nin gardi de da nge roj. Estas necese vidi 
klare. Tio evitos al ni enfali en tiujn du parencajn erarojn : 
propagando estas pti grava ol uzado ; loka afi landa-agado 
estas la necesa bazo por internacia agado. Guste nun, ne 
estas superflue ripeti kun Ĉiam pli da forto : Esperantismo 
sin trudos antaŭ ĉio per praktika  internacia agado. Ni ne 
lasu nin forlogi de aliaj priokupoj aŭ kombinoj.

H. HODLER.

Al niaj Abonantoj
N i p e ta s ,  ke ĉiuj ab on an to j, kiuj e s ta s  in fo rm ita j  p r i  

f in igo  d e  s ia  abono d u m  t iu  m onato , b o n v o lu  kiel eb le  
plej b a ld a ŭ  se n d i  s ia n  reab on on  p or e v i t i  a l s i  in t e r 
rom p on  en  la ek sp ed a d o  kaj a l n i  s e n u t i la jn  klo
podojn.

La jara ab ono  k ostas  2  S m . (luksa  e ld o n o  : 2 ,5 0  Sm,>  
La abonoj k o m e n c ig a s  d e  la  Ia d e  ĉ iu  m onato .
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L a  A u s t r a l i a n o j  k o n s t r u a s  ĉ e f u r b o n
Tre malofte okazas la neceso, ke oni devas komenci la 

konstruadon de cefurbo sur tute neloĝata spaco, sed tio-ĉi 
estas la tasko kiun la registaro de A ustrale difinis por si
mem.

Urbetoj, urboj aŭ ĉefurboj ordinare kreskas grade laŭ la 
cirkonstancoj sed cl-tiu projekto estas preskaŭ unika ĉar 
la Australianoj intencas konstrui ĉefurbon, kiu estos eble la 
plej moderna kaj plej bela en la mondo kaj servos kiel sid
loko de la registaro de ilia granda lando, kiu kiel oni scias, 
havas grandecon de pli ol tri kvaronoj de tuta Eŭropo.

Antaŭ kelkaj jaroj Aŭstralio konsistis el kvin apartaj kon
tinentaj Statoj kaj la insula stato de Tasmanio, sed en ioni la 
voĉdonoj de la popolo starigis la Federacion de Aŭstralio 
(nomata « Comnionwealth of Australia ») kaj sekvis la for
migo de centra registaro kun difinitaj povoj por konduki la 
aferojn de la nacio.

Duni dek jaroj la Parlamento de la « Common\vealth u 
kunvenis en Melbourno la plej granda urho en la stato de 
Victoria sed nun estas pensata ke la « Commonwealth » 
devus havi sian propran ĉefurbon kaj la konstruado estas 
komencota kiel eble plej baldaŭ. La loko elektita por la cef
urbo estas apud Yass-Canberra en la stato New South \Vales 
kaj estas parto de la Federala Teritorio, kiu havas grandecon 
da 900 kvadrataj mejloj. Nune la loko de la estonta cefurbo 
havas nek domon nek loĝanton sed la espero estas ke, post 
kelkaj jaroj, estos tie, kiel mi diris, unu el la plej modernaj 
kaj plej belegaj urboj de la mondo.

Por havigi la plej novajn kaj bonajn ideojn la registaro 
organizas konkurson pri la plej bonaj planoj por la kon
struo de la cefurbo.

La unua premio, por la plej bona plano, estos 17.500 Sm.; 
la dua 7.500 Sni.; la tria 5.000 Sm.

La informoj por la gvidado de la konkurantoj estas rice
veblaj senpage ĉe la jenaj lokoj; Kn Aŭstralio ĉe la « Depar- 
tement of Home Affaire » Mei hurao kaj la Departementoj 
cle publikaj laboroj en ĉiu stato. En Nov-Zelando ĉe la 
« Publie NVorks Dept. \Vdlington » ; en Kamnia ĉe «r Publie 
Works DepL Ofta\va » ; en Sud-Afriko ĉe « Publie Works, 
Dept. en Pretoria kaj Cape To\vn ; en Londono ĉe « The Of
fice of the Higli (Romiai i ss i oo er of Australia » kaj ĉe la 
Britaj Ambasadorejoj en Parizo, Berlino, Wa sili ngton, ĉe.la 
Britaj Konsulejoj en Nov-Jorko kaj Chica go.

La konkurantoj devas pruvi sian fidindecon kaj tiam povos 
ricevi la jenaju detalojn :

(I) Historiajn notojn, kondicoj!! d e la  konkurso, info rakon 
generalan, priskribojn kaj statistikojn pri meteorologio kaj 
klim ato; (2) Landkarton montrantan la konturan terme
zuron de la ĉirkau lando; (3) Landkarton montrantan kon
turan termezuron de la loko de la urho ; (4) Topografian 
landkarton montrantan la tutan Federalan Teritorion (ĉir- 
kaŭ 900 kvadrataj mejloj); (5) Landkarton de la itato « New  
South Wales » ; (6) Landkarton de la sud-orienta parto de la 
stalo « New South Wales » ; (7y Geologian karton de la loko 
de la ĉefurbo, kaj raporton; (8) Karton montrantan pluvajn 
kaj temperaturajn statistikojn; (9) Raporton dela Meteorolo
go de Aŭstralio pri la klimato cle la distrikto; (IO) Bildon 
panoraman.

La planoj devas atingi la Sekretarion de la * Department 
of Home Affaire, Melburno » antaŭ la 31-a de januaro 1912. 
Ni esperas, ke la Delegitoj de U. E. A- bonvolos konigi tiun 
gravan informon al la pri tio intereseblaj personoj de sia 
urbo. G. WniTCPORB, Del. Melbourne.

H I S T O R I O

L a  p o l i t i k a j  b a lo to j  e n  A ŭ s t r i o
La Austria imperio estas tre stranga lam io; en gi malpace 

kunvivas ok nacioj, parolantaj ok malsamajn lingvojn ; 
inter truj ĉi lingvanoj regas ĉiam bataloj por rajtigi la pro
pran lingvon kaj forigi la aliajn. La kunvivantaj nacioj estas 
germana, bohema (ĉehoj), kroata, rutena, pola, rumana, 
slovena kaj itala. Antaŭ 1907 Ia deputitĉambro estis starigita 
per deputatoj balotitaj je privilegiaj kurioj (korpusoj) nomo, 
estis elektitaj de tiuj, kiuj pagis iajn limimpostojn, plurestis  
speciala kurio je kiu v ordoni s ĉiuj eĉ  tiuj, kiuj pagis neniun 
imposton. Okaze de la starigo de la unua rusa Dumo kaj 
okaze ke la hungara regno, kunigita al austria stato postulis 
generalan voĉdonou, la socialista partio en Austrio ekko
mencis batalon kiu limigis nur per la venko havigi al la Ste
fanoj generalan, rektan, egalan kaj sekretan voĉdonrajton 
por la politikaj balotadoj de la deputatoj al la parlamento. 
Sekve de la generaleco de la aŭstrianoj kiuj, ĉiuj kune pos
tulis tiun ĉi rajton, la ^tatestraro konsentis ke la venontaj 
balotoj estu farotaj per generalaj, egalaj, rektaj kaj sekretaj 
v ordenoj.

Antaŭ tiu ĉi nova sistemo en la parlamento sidi*. repre
sentantoj de la malsamaj lingvonaciaj partioj, bata li ntaj in
ter si nur pri lingvaj aferoj, ne zorgante pri la Matenaj 
interesoj ; la Matanoj esperis, ke per la balotoj de 1997 la 
parlamento estos anstataŭata per granda sango kaj tiel ankaŭ 
estis. La balotoj de la jaro 11107 por la starigo de la deputat- 
ĉamhro estis jena : germanoj (naciuloj, radikalaj, pro 
gresemaj, k. t. p.) ; 14 italoj (liberalaj, klerikalaj) ; 71 poloj 
kaj popolaj ] joloj : 5 nmi en oj ; 29 rutenoj ; 37 slovenoj kaj 
kroatoj liberalaj, klerikalaj, k. t. p.) ; 71 ĉehoj (liberalaj, 
klerikalaj, terkulturaj, k. t. p.) ; UK internaciaj socialistoj ;
9 naciaj socialistoj ; 96 socialaj kristanoj ; 4 hebreoj kaj li 
senpartiano^. El liii ĉi ekspozicio de Ja diversaj partioj oni 
ekpensis, ke la naciaj bataloj estos forigataj kaj ke la parla
mento, per novaj demokratiaj fortoj tre bone funkcios.

Malgra» ke la socialistoj kune kun aliaj demokrataj par
tioj proponis reformojn por Ja tuta «tatanaro speciale por 
la laborista klaso kaj el tiuj proponoj inuitaj estis eĉ akcep
titaj, Ta naciaj bataloj kreskadis «Ies pli forte en kaj el la 
parlamento, kiu antaŭ la regula lempo, pro neebligo funk
ciadi, devis esti fermita kaj la de pu tat Cambro dissolvita.

Dum la Ulde junio, de tiu ĉi jaro, okazis la tutaŭstria vocdo
nado kaj la 20 de la sama monato la balotado de Ia depu
titoj ; Ia sukceso de tiuj ĉi balotadoj estas proksimume 
jena : 107 deputatoj germanaj (naciaj, terkulturaj, progre
semaj, radikalaj, klerikalaj, k. a.) ; IO italaj {liberalaj kaj 
klerikalaj) ; 32 polaj ; 5 rumenaj ; 5 rutenaj ; 52 kroataj kaj 
slovenaj (liberalaj kaj klerikalaj) ; 82 ĉehoj (naciaj, terkul
turaj radikalaj, naciaj socialistoj, klerikalaj) ; HO internaciaj 
socialistoj ; 70 socialaj kristanoj ; I hebreo kaj 5 senpar
tian*^ Kiel oni povas vidi la nova dcputatĉauibno estas 
preskaŭ la sama kiel antaue kaj nenion oni povas esperi el 
ĝi. La nacia batalado daŭros kaj la voĉdonintoj atendos... 
la venontajn balotojn.

Aŭstrio, lando tiel malsimpla pro la diverseco de la lingvoj 
povus vivi en bona konsento, envicigante unu lingvon : la 
internacian Esperanto. Ce ni tiu bezono estas tre u rga; ans
tataŭ bataladi per kiu lingvo oni «levas antauenigi ia par
lamentan laboron, ĉu ne estus pli bone enkonduki nian 
belan Esperanto, kiu cie estas simbolo de paco, frateco kaj 
kunsento ?

V. Polican (Del. Triesto).
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G r a v a  b a l e t i s t i n a  P ro c e s io  e n  L o n d o n o
Grandioza kaj tre rimarkinda procesio havis lokon en 

Londono la 17-an de junio. La organizantinoj lerte kaptis la 
okazon, ĉar pro la preparoj por la kronfesto Londono nun
tempe portas {estonan veston. La procesio estis efektive 
frapanta manifestado de la forto de la balotistina movado. 
Oni kalkulis ke en gi diariis ĉirkaŭ 40.000 virinoj. La tuta 
procesio prezentis brilegan spektaklon, kun siaj amasoj da 
floroj, standardoj, flagetoj, koloritaj girlandoj kaj flir
tantaj rubandoj. La kolorefektoj ja estis dannaj. Tie ĉi nii 
vidis grupojn de malliberulinoj, la martirinoj de la balotis
tina afero; tie estis prezentataj virinoj gloraj en la historio, 
kiel ekzemple Begino Elizabeto kaj Jeanne d'Arc.

Unu cefa trajto de la procesio estis gia reprezenta karak
tero. En ĝi partoprenis ne nur virinoj de la plej alta rango 
de klereco, reprezentantinoj de la scienco, medicino kaj la 
artoj, sed ankaŭ granda nombro da industriaj ^laboristinoj, 
(ii reprezentis ne unu partion, sed la tutan virinaron de 
Britujo ; ne nur la bataleman sekcion, sed ankaŭ ĉiujn kon
servativajn kaj ekleziajn partiojn. De tio, oni povas jugi 
kiel vasta nun estas la intereso en la afero. Cetere, la pro
cesio mem estis modelo de bonordo kaj mirindajo de bona 
organizo.

Ciu, kiu scias ion pri la disvolvigo de la virina movado en 
Britujo konstatis kun admiro la unuanimecon de la diver
saj partioj unuigitaj por la komuna celo gajni por la virinoj 
la rajton voti ĉe ia parlamentaj elektoj. La demando, kiu 
antaŭ ses jaroj, estis pure « akademia » jam farigis praktika 
politiko kaj aktu alaj. pro la aktiveco de la tiel-nomataj 
« militantinoj «.Tiuj ĉi en la lastaj jaroj komencis specialan 
agitadon per militiro kontraŭ kabinetaj ministroj. Centoj «la 
virinoj pro siaj militantaj taktikoj en la interrompo de pu
blikaj kunvenoj ĉe kiuj parolis kabinet-ministroj, suferis 
malliberigon. Tiuj ĉi taktikoj ne plagis al ĉiuj, sed almenaŭ 
ili estis sajne bonega propagando. La afero por kiu ili bata
lis estas nun jam preskaŭ gajnita, ĉar en la lasta tempo en 
la enkonduko de la Legpropono nomata la « Conciliation 
Hill ». tiu projektita lego estis aprobita kun plimulto de 
167 vocoj. Lu esenco de tiu ĉi projekto estas, ke gi derom
pas Ia baron de sekso, neniel sangante la ekzistantan elek
torajton. Se gi estos fine akceptita, ĉiu homo, ĉu viro aŭ 
virino, havanta la necesan kvalifikon — t. e., kiu pagas 
almenaŭ 100 Sin. jare por logejo — havos egalan rajton voti. 
Oni komputas ke la nombro de virinoj kiuj tiel ricevos la 
votrajton estos almenaŭ miliono. (Kompreneble, edzinoj 
povos voti nur se la logejo estas tenata en siaj propraj 
nomoj). Plue la kabineto definitive' promesis difini unu 
semajnon por obligi ke la R p ro jek to  trairu la necesajn 
stadiojn por farigi lego. Oni do baldaŭ vidos, kiel Britujo 
inter la ĉefaj Europaj nacioj kondukas la vojon al la eman
cipo de 1'virinoj.

P. J. C a m e r o n  (Londono).

I N D U S T RI O

L a  L a n a j a  Ŝ p i n i n d u s t r i o  e n  A n g lu jo

Pro la legoj malpermesantaj la laborigadon de gejunuloj 
ekzistas nuntempe granda manko de gejunuloj kaj laboris
tinoj tra la tuta lana industrio ; la ĉefcentro de la lanaj fa
brikejoj estas « Vorkskire », kaj la distrikto ĉirkaŭe « Brad
ford », «r Leeds >> kaj « Halifax >> estas dense surkonstruita 
«le fabrikejoj. La legoj altigis la agon de la laborpcrsonoj de
IO jaroj duontempe kaj lajaroj plentempe al 12 duontempe 
kaj 14 plentempe (la duontempuloj laboras dum duono da 
tago kaj ĉeestas la lernejon dum la alia duono). Kelkaj de
taloj pri la vivado kaj malabundeco de laboristinoj eble 
interesos niajn legantojn, kaj eĉ kelkaj ŝatus enmigri kaj 
fondi novan epokon en la estonta historio de laboro. Kie

laboras la skribanto, mankas sep dek virinoj, kaj estas tute 
simile en aliaj fabrikejoj. Oni anoncas tra Granda Bri
tujo por trovi laboristinojn, sed vane. La - servistinoj forla- 
sadas la mastrum servadon kaj, preferante la mallongajn 
horojn kaj pli grandan liberecon de la fabrikejo, igis gran
dan malsuĥĉecon en la hejmoj de tiuj ĉi malfeliĉaj homoj, 
kiuj bezonas alian personon por fari la servojn ; jen kio 
allogis la laboristinojn al la fabrikejoj.

La laboro estas malpeza, konsistante pleje cl la ligo aŭ 
alligo de la lano-fadenoj kiam ili rompigas pasante tra Ia 
maŝinoj. La horoj de laboro estas 55 ĉiusemajne, dek 
ĉiutage, esceptante sabaton, kiam oni laboras ĝis la dek 
dua kaj ripozas ĝis la sesa de lunda mateno. La pago ne estas 
tro granda, sed la knabinoj estas bonvestataj kaj Vespektin- 
daj, kaj la laboro estas regula, eĉ monotona en la reguleco. 
La vivkostoj estas malaltaj ; la dekokjarulino ricevanta 
5.5 Sm. ĉiusemajne, pagas por logejo, nutrado kaj ĉiuj nece- 
saĵoj (krom vestajoj) 3.5 Sni., tial du spesmilojn oni povas 
konservi por la sparkaso, aĉeto de vestajoj, kotizajoj por 
U. E. A. (? la red.), amuzoj ktp. La grado de la vivado estas 
super Ip vivmaniero de kontinentaj samranguloj, kaj la 
plejmulto el la laboristinoj estas iom kulturataj, precipe en 
la vilagoj. La labormetodoj estas facile lerneblaj, kaj la 
kamparo estas belega, monta kaj saniga Gia natura beleco  
estas komparita kun la famaj vidindejoj de la mondo. La 
socia vivo estas gastema kaj vigla kaj donas bonegan ŝancon  
al tiuj, kiuj deziras lerni la anglan lingvon aŭ alpreni Anglu- 
jon kiel hejmlandon. Mi nun opinias : « se la anglaj firmoj 
sendadas siajn produktejojn en aliajn landojn, certe la frem
dulo ankaŭ havas rajton labori en Anglujo » ; « Kapitalo 
estas internacia, laboro ankaŭ estos internacia ».

La firmo korespondas kun preskaŭ ĉiuj landoj, kaj mi 
deziras, ke ni konvinku gin kaj igu ĝin Esperantia Entre
preno; se vi deziras sukceson al esperanta lingvo, kaj inten
cas labori en Anglujo, skribu al la firmo J. J. Calvert, 
VVainstalls, Halifax ; ni havigos hejmon al ĉiuj esperantaj 
virinoj, kiuj deziras veni.

Ges-oj Hovi.c, Wainstalls, I lui i fax.

I D E O J  A  F A K T O J

L a  s e n f a d e n a  t e l e g r a f a d o  
p o r  la  a n t a ŭ v i d o  d e  1’v e t e r o

Oni scias, ke de unu jaro la posteno de senfadena tele
grafado de la Eifelturoen Parizo ĉiutage je l i  h. matene koni
gas la horon ekzaktan en Parizo al la teraj stacioj kaj al la 
ŝipoj havantaj enregistrigajn aparatojn. Oni volis fari pli 
multe kaj oni demandis, ĉu per meteorologiaj observoj fa
rataj surla ŝipoj kaj transsemlataj Eŭropon per la senfadena 
telegrafado, oni ne povus iu m o m en te  koni la staton de l’at- 
niosfero sur la Atlantika Oceano. Jam nun Gibraltar sendas 
tiel siajn observojn al Londono. La antaŭvido de 1’vetero en 
okcidenta Eŭropo estus tiam multe pli facila kaj povus esti 
farata longe antaŭc. Laŭ raporto de S-ro Darbon ĉe la kun
veno de l*ceotra oficejo meteorologia, tio, principe simpla, 
ne estus facile realigebla. La plej grava malhelpo estas la 
nesufiĉa efiko de la radiotelegrafaj aparatoj uzataj sur la 
ŝipoj ; efektive, malofte ilia efiko superas 300 kilometrojn en 
favoraj atmosferaj kondiĉoj. Tiu distanco estas tro nesufiĉa 
por ke meteorologiaj depeŝoj estu vere utilaj, krom en tute 
esceptaj okazoj.

Por ke depeŝo ekspedita «le jili malproksime atingu Eŭro
pon, estas necese, ke en la efikspaco «Ie la sendanta ŝipo 
estu alia ŝipo, kiu ricevas la de pe son kaj ĝin reekspedas, 
ktp. de ŝipo al ŝipo. Tial, la dauro de la transsendado multe 
kreskas kaj la ŝancoj ke la depeŝo atingos gustatempe la
adresaton multe pli malmultigas.!^ ckspcrimentoestis dufoje
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provita de la meteorologiaj servoj de Britujo kaj Francigo 
duni du sinsekvaj monatoj. La rezultato estis jena : en du 
monatoj oni ricevis 1141 telegramojn de ŝipoj farintaj obser
vojn inter IO0 kaj 30° de okcidenta longitudo; 5 0/0 de la 
de pesoj alvenis en malpli ol du boroj ; 17 0/0 inter du kaj 
dudek-kvar horoj ; 23 0/0 inter dudek-kvai' kaj kvardek-ok 
horoj ; 55 0/0 post pli ol du tagoj.

Sekve, nur la kvarono de la depeŝoj estus ricevita sutiĉe 
frue por esti vere utilaj. Gis nun oni ne povas citi unu oka
zon, kiu pruvas la tujan utilecon de tiuj depeŝoj por la 
antaŭvido de Tvetero. Tamen, kun la plirapidigo de la 
transsendoj, tiu servo plibonigos. Oni povas esperi, ke en 
proksima estonteco tiu mirinda komunikilo permesos plibo
nigi la kondiĉoj n por la antaŭvido de Tvetero kaj anonci al 
la malproksimaj navigantoj la atmosferajn kornicojn, kiujn 
ili renkontos sur sia vojo.

J. G.

R i la te  a l  l a  M o n d a  P e t s k r i b o  p o r  l a  p a c o
(Respondo de F-ino A. B. Eckstein) (I)

Vi estis tiel afabla sendi al mi artikolon «Ideoj kaj Faktoj. 
Rilate al la Monda Petskribo por la paco nde S-ro D. Jwansky, 
kaj vi bonvolis transdoni mian respondon, kiun vi kredas 
utila, al la estimata Esperanto-gazeto. Koran dankon I Sed 
pri la utileco de tiu-ĉi respondo mi nur parte konsentas. La 
tempo estas valora. Oni jani multe pli polemikas ol transfor
mas bonajn ideojn per diligenta laboro en faktojn. Mi pre
feras harmonian interkonsenton inter ambaŭ, pro tio mi 
nuntempe preferas unuavice konkretan laboron. Al tio nun 
apartenas koncerne miajn personajn laborojn, ankaŭ Ia 
provoj aliformigi Saulon, ĉe kiu oni ne de komenco estas 
certa je malsukceso, en Paŭlon, rilate al la opinio pri 
« Tutmonda petskribo por evito de 1’milito inter la statoj ». 
Kaj ĉar mi trovas, en la artikolo de S-ro D. J. pensojn, el

• kiuj mi konkludas, ke li ne apartenas al tiuj, ĉe kiuj oni 
estas certa malsukcesi, nii permesas al mi, diri au demandi 
la sekvantan :

Defendante sian opinion S-ro I). J. sin apogas je frazo, 
antaŭ nelonge dirita de S-ro Bethmann-Hollweg en Ia par
lamento : « Kiu pripensos la demandon de generala inter
nacia malarmo serioze, kiu pripensos ĉiujn giajn sekvojn, 
tiu devas veni kiel mi, al la konvinko, ke tiel longe dum 
homoj estas homoj kaj Statoj, Statoj, ĝi estas nesolvebla ». 
S-ro D. J. finante sian artikolon diras : « Ni energie kaj 
senlace disvastigu ideojn, kiuj ilin (la popolojn) kunigas, kaj 
momento venos, kiam la demando pri malarmado farigos 
solvebla ». Do S-ro D. J. tamen kredas, ke venos la mo
mento, kiam homoj ne plu estos homoj kaj statoj ne plu 
Statoj. Kaj kio tiam estos fariginta el homoj kaj Statoj ? Sed
— tio ankoraŭ estas pli grava — ĉu progresos Ia grandega, 
en tia amplekso en la homara historio ankoraŭ ne ekzis
tinta detruo de ekonomiaj valoroj, kiun kaŭzas la moderna 
militpretigo, kaj kiu pligrandigos ĉiujare ĝis la tiama mo
mento ? ĉu  daŭros la konsekvencoj de tiu valordetruo, 
t. e. la ĉiam kreskanta prezaltigo de nutrajoj kaj de ĉio, kio 
estas necesa por vivtenado, akordiganta al la kulturpro- 
greso kaj al nia homindeco. ĉu  kreskos ankoraŭ la manko 
«le Tlaboro, kiu havas siajn oferojn ne nur ĉe Ia laboristoj, 
sed ankaŭ en la rondoj de oficistoj, sciencistoj kaj artistoj, 
ĉu restos ankaŭ la financa mizero, kiu kaŭzas ĉiam denove 
financajn reformojn en la regnoj, same kiel la tuta materia 
kaj morala mizero, pri kiuj emocias nin ĉiutage la gazetoj, 
ĉu ĝi kreskos kaj daŭros kiel en la lastaj jardekoj ĝis kiam 
venos tiu momento ?

( i )  V id u  ESPER A N TO , Noj 9« k a j  Kli

Mi rekomendas la artikolon « Regnoj kaj militoj » de la 
eminenta juristo P-ro D-ro J. Kohler, de la Berlin universi
tato, aperinta en « Berliner Tageblatt » la 14-an de majo 1911, 
kiel respondo al la citita konvinko en la artikolo de S-ro
D. J., kiu sin apogas je la vortoj de S-ro von Betbmann- 
Hollvveg. En tio diras tiu klere kaj fundamente pensanta 
aŭtoritatulo : « Oni citas la analogiajojn de la historio, sed 
ni havas novan historion, kiu superas ĉiujn autaŭajn analo
giajojn ». ĉa r  oni konfuzas la internacian petskribon por la 
evito de Tmilito kun la forigo de la armadoj kaj ankaŭ tial, 
ke oni tro supraje kaj kun antaŭjugo legis la proponon de 
la internacia petskribo, oni ne diferencigas inter la forigo 
de militpreteco kaj la malpliigo de la armadoj ; ĝi tute ne 
parolas pri la forigo de la militistaro, nur de tute estonta, ĉe 
la sojlo de « tria regno » (por uzi esprimon de Ibsen) ku- 
ŝanta celo de nia kulturo. Oni proponas nur laŭvolan inter
konsenton de ĉiuj regnoj, kiu certigas la vi vi nte resoj n, fo
rigas la militebleeon el la internacia vivo kaj tute logike 
unue aspiras komunan halton de rarmado, plie malrapide 
progresantan plimalmultigon de la armadoj kaj per tio 
atingos plibonigon de la ekonomia kaj politika situacio kaj 
de la moralo de la popoloj. Devos farigi fakto tiu unua paso, 
kiu per interna neceseco kaŭzos malpliigon de la armado 
estonta kaj progresonta, kiu neniel malhelpos la progreson 
kaj certecon de iu regno la unua pozitiva pato sur la vojo 
al armad-malpliigo. Tio estas la esenco kaj celo de la inter
nacia petskribo. La primitivaj celoj, kiujn gi atingas ĉiutage, 
estas : aliformigi la ankoraŭ multe ekzistantan indiferente
con kaj la dubojn pri la grandaj problemoj de nia tempo en 
seriozan kaj viglan intereson kaj eduki ĉe Ia anoj de la 
diversaj regnoj la firman bonan volon, spite la multaj baroj, 
kiuj ekzistas inter la regnoj kaj ankoraŭ dum longa tempo 
ne estos forigeblaj, ke ili ĉiuj helpu al tiu interkonsento 
dum la proksima pac-kongreso en Haag 1014 aŭ 1919. Tia 
interkonsento ja povos okazi, malgraŭ la baroj kaj ĝi estos 
grandega profito kaj beno por ni.

Elparoli la propran, kunsekvantan volon en tiu demando, 
tio estas privilegio nuntempe. Kiam la plejmulto da regnoj 
ne plu estas aŭtokratia, sed konstitucia, devo gi estas de 
ĉiuj viroj kaj virinoj kaj ankaŭ de tiuj, Sajnas al mi kontraŭ 
ia opinio de S ro I). J., kiuj energie kaj senĉese batalas (aŭ 
devas batali) kontraŭ la ŝovinismo kaj ĉiu ajn speco de 
« ismo », kiu akcelas au ebligas la militon, kiuj batalas kon
traŭ ĉio kio disigas la popolojn, kiuj disvastigas senĉese 
kaj energie ideojn, kiuj kunigas ilin. Kial la tiamaniere labo
rantaj ne devas subskribi la tutmondan petskribon ? Kial ili 
ne devas kunlabori, por ke estu atingata la celo ? Eble ĉar 
unu afero povus malhelpi la alian ? La gisnuna sperto pri la 
tutmonda petskribo pruvas la malon ! Se por la Haagaj pac
konferencoj oni jam estus konsiderinta popolan reprezen
tantaron kiel en la naciaj parlamentoj, la volo de la popoloj 
ja efektivigus pere de giaj reprezentantoj dum la komunaj 
konsilkunvenoj de la 44 registaroj subskribintaj la Naaran 
interkonsenton. Sed ĉar la popola reprezentantaro en tiuj 
internaciaj kunvenoj de registaraj delegitoj nun ankoraŭ 
mankas, restas por la anoj de la 44 regnoj sole la ebleco, 
ĉar esti tute senrajtaj en ia okazo, kiam oni decidas pri ilia 
sorto, pri la sorto de Ia koncernaj regnoj, ili nevo las montri 
sian volon en formo de petskribo. Kiu facilanime aŭ dor
mante preterlasos la okazon doni sian voĉon en Haag, aŭ 
kiu malkontente gin preterlasas, ĉar li ne tuj povas atingi 
senarmadon, tiam ne plendu, ke la rezultatoj en la venontaj 
konferencoj por li estas seniluziigaj, li ja mem parte estas 
kulpa. Ofte oni mallaŭdis, ke la du unuaj Haagaj pac-konfe
rencoj ne plenumis la deziratajn rezultatojn. Sed, gesinjoroj 
kritikantoj, mi deziras demandi, kiom da laboro do vi faris, 
por ke plenumigi! ĉio, kion vi atendis? ĉu  vi multe zorgis 
pri la preparado de Tprogramoj de la unua aŭ de la dua 
pac-konferenco? Ne diru, « o n i  do ne estus aŭdinta min,
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oni a ti k afi ne agos lati la petskriboj », ĉar tiani vi eraras.
Oo detale pripensu la manieron en klu okazis ia chi Haugaj 
pac-konferencoj kuj tiam vi jugu. Ke la tiamaj mnnifesta- 
doj, faritaj di- la diversaj nacioj ne efikis pli bonajn rezul
tatojn, timi katizis la fakto, ke nur tre malmultaj ili estis, 
kiuj partoprenis en tiuj-ĉi manifestadoj.

Petskriboj povas esti tre diversspecaj. Diversspecaj same 
tiel Iau kvanto kiel laŭ kvalito de giaj subskriboj Se oni po
vus transdoni al la venonta Haaga pac-konferenco petskri
bon, kies subskriboj reprezentas la plimulton de la popoloj 
cl 44 koncernaj nacioj kaj ĉiu subskribo estas donita pro 
fidela vigla intereso kaj en decido celkonscia —■ kaj ftis nun 
ĉio konjektigas, ke tto pova* okazi — oni do pli bone sen 
antaojn flo atendu (por ke oni ne malhelpu al la homaro) 
kion faros la S-a Hanga pac-konferenco rilate la petskribon, 
sed antaue oni ne provu konvinki siajn konatojn pri la 
nejusteco de la elektita vojo, oni pli bone subskribu la pets
kribon por la evito de I* milit o interregna, kaj oni rondirigu 
Ain en ia familio kaj inter la konataro, en societoj, fte 
gazetistoj kaj t ie  ajn, kie folio de la tutmonda petskribo 
povus esti la komencigo de novaj rondoj de subskribontoj 
kaj kunlaborontoj, oni uzu sian tutan intinon, por ke en la 
venonta pac-konferenco la nombro de subskriboj el Ia 
hejmlando de ĉiuj reprezentu la plej grandan plimulton de 
In plenama popolaro kaj ke tiu-ĉi nombro proporcie ne estu 
malpli granda ol tiu de aliaj landoj. En la pac-kongreso 
P. >07 en New-York arangita de S-ro Carnegie, nii audis de la 
eminenta politikulo Elihn Root la nedisputeblan veron :
« En la nunaj Atataj formoj la registaroj en neniu direkto
povas pii rapide antaŭen iri ol tion ebligas la publika 
opinio, ebligante por ili la vojon ». Mi aldonas : « La inter
nacia ordo estas tia, kia gi devas esti Iau la indeco de la 
volo de ('popoloj ».

ĉu  mi ne povas esperi, ke ankaŭ S-ro I). J., subskribos la 
tutmondan petskribon kaj ke li ankaŭ instigos multajn 
aliajn agi sanie ? Ne malofte okazas, ke unu persono centojn, 
ja milojn da subskriboj povas sendi por la mond-petskribo. 
Juna gazetisto cii London certigis al nii antaŭ kelkaj mona
toj, ke li sole varbos milionon ila subskriboj. Kion li povas, 
ĉu eble S-ro I). J. tion nun ankaŭ faros? De li ĉiu subskribo 
farus duoblan ĝojon kaj la homaro havus duoblan kauzon, 
esperi, ke la volo de la popoloj de la nuna epoko estas inda 
ricevi intemacian ordon, kiu malebligos la militon.

Anna R. Einstein.

P r i  l a  e s k t e r a j  o d e  l a  le te ro j
La malplimulto el tiuj, kiuj forsendas leterojn per la posto 

konsci** klare, kiun gravan rolon ludas la formato kaj cetera 
eksterajo de ekspedotaj leteroj rilate la perpoŝtan prakti
kadon, kaj kiom ili povas plifaciligi aŭ malplifaciligi gin. 
T nue la formato. Plej oportune estus por la posto kaj plej 
celtrafe por rapida plenumo de la intersango, se la leteroj 
havus plej eble egalan formaton : ĉar tiel oni povus ilin plej 
rapide kolekti, stampi, envicigi kaj kunpaki egalmaniere. 
H Date la negocajn leterojn fakte jani iom enradikigis la 
kutimo uzi e-ga Koralaj n kovertojn ; sed malbone statas la 
afero koncerne la privatajn leterojn, kion facile oni povas 
konstati rigardante In elmontradojn en paperista vendejo. 
Jen oni havas la modojn kvazali por vestajoj, ĉapeloj k.t.p. 
Multe da forse ndantoj eĉ sentas apartan plezuron uzi kover
tojn de plej neordinara formato. Plej grave genas la poston 
ia malgrandegaj kovertoj, ĉar etajn leteretojn, eble de am
plekso de fervoja bileto, ne sen speciala peno kaj atento 
povas ekkapti kuj manteni la post ofie i sto devigita labori 
rapide ; malfacile ili estas envicigeblaj en la leterpakojn kaj 
ne adaptigis al la stampmaŝinoj, iueblaj nur por ordinaraj 
Uumatoj. Krom tio la adresoj kompreneble estas des pli

malklaraj, ju pli malgrandaj estas la leteroj. Fine ili nur 
parte povas esti tuŝataj de la stampilo. Cetere tiom mal-* 
grandaj leteroj konstante estas en dangero ennovigi en pre- 
salojn kaj tiamaniere perdigi. Ĉi tron dangeran serioze kon
sidera la sinjorinoj kiel ĉefamatitinoj de tiaj porpupaj leter- 
formatoj ; ĉar ofte ili sentus ĉagrenegon, se la konfiditaj al 
la papero sekretoj atingus necelitajn manojn. Pro komuna 
profito de la forsendantoj kaj de la perpoŝta praktikado 
konsilinde estas entute ne uzi tre malgrandajn kovertojn. 
Same ne estas praktike enpaki leterojn en rondajn, ovalajn, 
triangulajn aŭ aliajn iel strange formitajn kovertojn. Ke 
efektive tiaj malnormaloj multe genas la poeton, ni povas 
konkludi el tio, ke gi entute ne allasas triangulajn kover
tojn. Same kiel la formato, tiel ankaŭ ne estas indiferente 
por la posto, kie la adresanto surgluas la markon. La inter- 
kompreniĝon de geamantoj per diversloka surgluo de 
1’poŝtmarkoj gi een e  malsatas. Se la markoj estas gluataj 
jen tie ĉi, jen tie sur la koverto, aŭ estas eĉ serĉotaj sur la 
dorsa fianko, la stampado ne bone funkciadas kaj ne aplike
blaj estas la stampmaŝinoj. Pro tio necese estas, ke la marko 
ĉe ĉiuj letersendajoj ĉiam trovigo sur la sama loko, nome 
en la supra dekstra angulo de la poradresa flanko.

Cetere tio jam estas ordonita de la posta regularo, kaj 
sekve la poŝto havas la rajton malakcepti ĉiujn leterojn, ĉe 
kiuj la marko aliloke estas subluata , ĉ i  «okaze estas baga
telo por ĉiu adresanto surglui Ia markon je la gusta loko. 
Negocistoj (kiuj sen tio presigas la lirmon sur la kovertoj) 
instigitaj de proponoj faritaj giatempe en konferenco oka
zinta inter la imperia germana poŝtadministraeio kaj repre
zentantoj de la komercaj profesioj, decidis presigi en Ia 
suji ra dekstra angulo kvadratan kadron, admonantan t iu 
okaze, ke oni surgluu la markon en la gusta loko. Estas n e 
dezirinde, ke oni sekvu tiun e k z e m p lo ,  plej generale.

Ankoraŭ pri unu punkto la forsendantoj de leteroj estas 
atentigotaj. Multfoje la adreso ne estas sufiĉe klare ar angata 
tiel ke la rapide laboranta poŝtoficisto nur kun granda peno 
povas eltrovi inter la aliaj detaloj la unue por li sola gravan 
adreslokon. Por tio helpo estas ebla en plej simpla maniero. • 
Ĉiam oni skribu la adreslokon malsupre dekstre farante 
substrekon.

Tiuj, kiuj presigas la firmon sur la kovertoj samtempe 
presigu bone videblan substrekon por la adresloko tiel, kiel 
gi trovigas sur la poŝtkartoj eldonataj de la poŝto.

ĉar  la publiko mem havas la plej grandan intereson, ke 
la leterinterŝango p I enu migu kiel eble plej rapide, oni povas 
konjekti, ke gi volonte sekvos tiujn konsilojn, kiuj ne genas 
gin, sed treege faciligas la perpoŝtan praktikadon.

F. Pi i. i . a t h  , Del. Essen.
- - —

N O T O J

Marto-julio. — Ekspozicio de 1’itala portretaro en Firenze. 
Marto-Oktobro. — Universalaj ekpozicioj en Torino kaj Romo. 
M‘ijthok/obro. — lnternacia Higiena Ekspozicio en Dresdeno. 
22S 0 ja lio . — Konkurso «ie Oj r brigadoj, (IIS rotoj, 3.000 par

toprenantoj) en Cherbourg (Fraue.).
23 julio-5 augusto. — Romlfluirado tra Anglujo.
26-29 iulio. — Mondkongreso de rasoj en Londono.
3 1 j u i  i o~6 augusto. — Kongreso de la Franca Societo por la 

progresigo de la Sciencoj en Dijon.
3-5 aŭgusto. — Internacia kongreso de Ia turismaj Asocioj en 

Genero.
3-6 aŭgusto. -— Kvina internacia kongreso de Stenografistoj 

Gabelsberger en lvovanhag.
10-12 aŭgusto. — Laborista konferenco en Budapest.
12-15 augusto. — Internacia muzikkonkurso en Lausanne 

(Svis.)
13-i5 aŭgusto. — Internacia konkurso de muziko en Torino. 
16-21 aŭgusto. — t i  t erna ciuj konkurso kf»j kongreso de fajrbri-

«?adoj en Torino.
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La Suferoj de juna Werther
d e  W .  v .  G C E T H E

' T r a d .  F*. U S I N G E R

« Paradokse ! tre paradokse ! » ekkriis Alberto. — « Ne 
tiom, kiom vi pensas, mi respondis ». Vi konfesas, ke ni 
nomas malsano mortiga tion, per kio la naturo tiel lacigas, 
ke parte giaj fortoj k o n s u m a s ,  parte farigas tiel senefikaj, 
ke gi ne estas kapabla denove sin ekfortigi, per felica revo
lucio restarigi la ordinaran cirkuladon de la vivo ».

Nu, karulo, ni apliku tion al la mentalo. Rigardu la 
homon en lia limigiteco, kiel impresoj influas lin, Jine kres
kanta pasio rabas al li ĉiun trankvilan senton kaj pereigas 
lin ».

« Vane, ke la trankvila, prudenta homo komprenas la 
staton de la inalfeliĉulo, vane, ke li admonas lin ! Same, 
kiel la sanulo, staranta apud la lito de malsanulo, ne povas 
transdoni al li eĉ plej malumlte da siaj fortoj ».

Al Alberto tio estis dirita tro generale. Mi memorigis lin 
pri knabino, kiun oni trovis antaŭ nelonge malviva en la 
akvo, kaj ripetis al li sian historion. Bona, juna kreitajo, 
kiu viriniĝis en la malvasta rondo de domaj okupadoj, de 
tiusemajna, destinita laboro, kiu konis neniun plezuron 
krom eble promeni dimance ĉirkaŭ la urbo en iom post iom 
acetitaj modaĵoj kun s ia s p e c u lo j ,  eble danci ĉiujn grandajn 
festojn kaj cetere kun ĉiu vigleco de plej kora kunsento 
babili pli ol unu horon kun najbarino pri la kaŭzo de dis
puto, pri kalumnio — sia vigla naturo nun eksentas pli 
karajn bezonojn, kiuj pligrandigas per la flatado de la v iroj; 
siaj a nta iiaj gojoj iom post iom farigas malbongustaj, gis 
kiam fine si trovas homon, al kiu sin tiras senhalte nekonata 
sento, al kiu si mem nun ligas ĉiujn siajn esperojn, forgesas 
la mondon ĉirkaŭ si Laudas nenion, vidas nenion, sentas 
nenion krom li, la sola, sopiras nur lin, la solan. Per la 
vantaj gojoj de sangema fiereco ne ruinigita, Sia avido logas 
guste al la celo ; si deziras farigi lia, si deziras en eterna 
kunligo kun li trovi ĉiun feliĉon, kiu mankas al si, gui la 
unuigon de ĉiuj gojoj, kiujn si sopiris. Ofta promesado, kiu 
garantias al si la certecon de ĉiuj esperoj, kuragaj karesoj, 
kiuj pligrandigas siajn avidojn, plene ĉirkaŭprenas sian 
animon ; si trovigas en malakra konscio, en antaŭsento de 
ĉiuj gojoj, si estas streĉita gis la plej alta grado, Jine si eten
das siajn manojn por ĉirkaŭpreni ĉiujn siajn dezirojn — kaj 
sia amato forlasas sin. Konsternita, sen sentoj si staras 
antaŭ abismo ; ĉio estas malluma ĉirkaŭ si, neniu ŝanco, 
neniu konsolo, neniu antaŭsento I Ĉar forlasis Sin tiu, en 
kiu sola si sentis sian estadon. Si vidas nek la vastan mon
don antaŭ si, nek la multajn, kiuj |>ovus anstataui 
al si la perditon, si sentas sin sola, forlasita de ĉiu
— kaj blinde, premite en malvastejon de la terura mizero 
de sia koro si petegas sin sub en, por sufoki en ĉirkaŭpre- 
nanta morto ĉiujn siajn turmentojn. — Vidu, Alberto, tio 
estas la historio de pli ol unu homo I kaj diru, ĉu tio ne 
estas malsano ? La naturo ne trovigas elturnigon el la labi
rinto de la konfuzitaj kaj kontraŭaj fortoj, kaj la homo 
devas morti.

Ve al tiu, kiu povus rigardi kaj diri : la malsagulino ! Se 
si estus atendinta, se si estus agiginta la tempon, la males
pero certe estus foriginta, certe estus troviganta iu alia por 
sin konsoli. Estas kvazaŭ iu dirus : la malsagulo mortas pro 
febro I Se li estus atendinta, ĝis kiam liaj fortoj resanigis, 
liaj sukoj rebonigis, la tumulto de lia sango kvietigis, ĉio 
estus boniginta, kaj li vivus ĝis la hodiaŭa tago !

Alberto, al kiu la komparo ne ankoraŭ estis klara, kon-

*  •  s  *  • ’  *  *  *» T i  *  ■ f  ~  ̂  % J  •  •  *  •  • .  *

tra Cidiris ion kaj ankaŭ, ke mi parolis pri malsaga knabino ; 
sed ke li ne povas kompreni, kiel estus senkulpiginda homo 
de prudento, kiu ne estas tiel limigita, kiu superrigardas 
pli da rilatoj. « Mia amiko #, mi ekkriis, « la homo estas 
homo kaj la eta prudento, kiun iu havas, valoras malmulte, 
kiam pasio furiozas kaj la limoj de la homeco premas. Sed
— je alia tempo pro tio », rni diris, kaj prenis mian ĉape- 
lon. Ho! mia koro estis plenplena — kaj ni disiris, ne inter- 
kompreninte la alian, kiel do en tiu ĉi mondo neniu 
facile komprenas la alian.

La 15-an de Aŭgusto.
Estas certe, ke en la mondo la amo sola faras la homon  

necesa. Mi sentas, ke Ĥanjo ne volonte perdus min, kaj la 
inianoj havas la nuran opinion, ke ĉiam mi revenos morgaŭ. 
Hodiaŭ mi iris eksteren por agordi la fortepianon de Ĥanjo, 
sed mi ne sukcesis gin fari, ĉar la malgranduloj petadis min 
pri fabelo kaj Ĥanjo mem diris, ke mi faru laŭ ilia deziro. Mi 
tranĉis al ili la vesperpanon, kiun ili nun preskaŭ same 
volonte akceptas de mi kiel de Ĥanjo kaj rakontis al iii la 
ĉefpartcton de la princidino, kiu estas servata de manoj. 
Per tio mi lernas multon, mi certigas, kaj miregas, kiajn 
impresojn gi faras al ili. Tial ke mi kelkfoje devas eltrovi 
fla ukaj on, kiun nii forgesas la duan fojon, tuj ili diras, ke 
gi estis malsama la lastan fojon, tiel ke mi nun ekzercas 
reciti ilin sensange en ia kanta kadenco. Mi lernis per tio, 
ke aŭtoro per dua sangita eldono, kaj eĉ se gi farigus kiom 
ajn pli bona, necese devas malutili sian libron. La unua 
impreso trovas nin inklinaj ; kaj la homo estas farita, ke 
oni povas konvinki lin pri la plej aventura afero ; sed sam 
tempe gi aligas forte, kaj ve al tiu, kiu deziras gin ere for
g u t i  kaj ekstermi !

La IK-an de Aŭgusto.
Cu do devis esti tiel, ke tio, kio faras la feliĉecon de la 

homo, farigus la fonto de lia mizero ?
I-a plena, varma sentado de mia koro al la viva naturo, 

kiu superfluis min kun tiom da gojego, kiu ĉirkaŭe la m on
don kreis kiel paradizon, nun farigas al mi turmenta fan
tomo, kiu persekutas min ĉiuvoje. Kiam alitempe iui super
rigardis la fekundan valon de la roko trans la rivero gis la 
montetoj kaj vidis ĉion cirkaŭ mi germi kaj ŝpruci ; kiam 
mi vidis tiujn montojn de la malsupro ĝis la supro kovritaj 
de altaj, densaj arboj, tiujn valojn ombritajn de la plej 
beletaj arbaroj eu iliaj multoblaj kurbigoj kaj la kvieta 
rivero glitfluis inter la murmuretantaj kanoj kaj spegulis la 
karajn nubojn, kiujn la kvieta vespervento lulante peld is  
je la ĉielo ; kiam poste mi aŭdis la birdojn viviga atajn la 
arbaron, kaj la milionoj da ni u sa r oj kurage dancis en la 
lasta ruga radio de la suno kaj gia lasta, tremanta rigardo 
liberigis la zumantan skarabon el gia herbaro ; kaj la vibra
do kaj vivado ĉirkaŭ mi atentigis min pri la tero kaj la mus
ko, kiu perforte prenas sian nutrajon de mia malmola roko, 
kaj la dornaj o, kiu malsupren kreskas la sekan, sablan mon
teton, vidigas-al nii la internan, brulantan, sanktan vivon de 
la naturo : kiel nii komprenis ĉi ĉion en mia sentema koro, 
sentis min en la troa riceco kvazaŭ diigita, kaj la belegaj 
formoj de la senfina mondo sin movis vivigante en mia 
animo. Montoj monstraj min ĉirkaŭis, abismoj kusi* antaŭ 
mi, kaj torentoj falfluis subon, Ia riveregoj fluegis sub mi 
kaj arbaro kaj montaro sonoris ; mi vidis ilin reciproke 
kreantajn kaj agantajn en la profundoj de la tero, ĉiujn la 
neesploreblajn fortojn ; kaj nun super la tero kaj sub la 
ĉielo svarmas la gentoj de la diversaj kreadoj. Cio, ĉio ple
nigita de miloblaj formoj ; kaj Ia homoj nun sin kolektas en 
dometoj kaj farigas loksidaj kaj regas en sia maniero la vas
tan mondon I Mizera malsagulo I kiu ĉion tiel malalte esti
mas, tial ke vi estas tiel malgranda ! — [Daurigota)
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Guava Avizo. — N i rememorigas al niaj korespondantoj ke 
tiu jn  informojn por la rubriko Esperantismo, ili bonvolu 
sendi antaa la IO* kaj 2 5 1 de ciu monato al ESPERANTO , 
Rue de la /f ouise, 10, fi ENI: VE. por la sekvonta numero. Ili 
memoru ĉiam zorge montri la dalon de ĉiu fakto  ka j la devenon 
le ĉiu informo. Neniam ni raportos pri malnova okazintajo.

O N I K O N G R E S A S  !
P ri la Ita la  K ongreso. — Rekti flo. Ni ricevis jenan leteron :
Kn la numero 103 de « ESPERANTO », sub la titolo 

« Itala Kongreso »> ni legas jenon :
Pri In starigo tle regionaj institutoj de Kaperanto por la instruado 

de la Lingvo oni kontentis kun la propono de D-ro Stromboli la
sinte tamen la plej grandan liberecon por la instruado ;

('.ar en ĉi tiu alineo estas eraro, ni gentile petas Vin publi
kigi la jenan klarigon :

La Hula Kongreso de Esperanto rilate al starigo de Insti
tutoj de Esp. por la instruado de la U ngva aprobis la tagordon 
d" D-ro Stromboli nur kiam li forstrekis de ĝi la vorton 
regionaj, lasante tamen la plej grandan liberecon por la ins
truado.

Tion ni atestas kiel alestintoj (le tiu kongresa diskutado. 
Maria G. Cipollina ; Giovanni Balestrini ; Ettore Pasee ; 
Prof. llano  Facco; Carlo A. Viterbo.

Sesa  sk o ta  E sp era n to  K ongreso . — Tiu ĉi Kongreso 
okazis en Dundee de la 16« ĝis la 19« de junio Delegitoj de 
diversaj urboj en Skotlando kaj kelkaj de aliaj landoj ĉeestis. 
('.e la unua kunveno je la 16“ D-ro Polion de Londono diris 
ke unu el la plej eksterordinaraj aferoj pri Esperanto estas 
la interkomprenigo de la lingvo. Esperantistoj de diversaj 
landoj paroladis ĝin sen iu distingiĝa akcento. Dum bonega 
parolado li parolis pri la lingvo Hinda (Hindustana kiu 
estis elpensita je la ordono de la granda imperiestro Akhbar 
tiel ke la 19 diferencaj nacioj en lia imperio de Hindujo, 
kiuj parolis diferencajn lingvojn, povus paroli unu al alia 
per tiu ĉi lingvo. Kionĝi faris por Hindujo, Esperanto povus 
fari por la tnondo. Lati la opinio de Profesoro Geddes de 
Edinburgo kaj Dundee, kiu ankaŭ paroladis, la akiro rapide 
de Ia fremda lingvo grandamezure devenis de la simpatio 
kiun oni posedis. Ekzemple la Rusoj kaj la Poloj ĝenerale 
akiris alian lingvon pli rapide ol la Britoj kaj la Francoj, ĉ e  
la kunvenoj sabaton la 17“» la temoj diskutitaj estis Espe
ranto kaj komerco, kaj Paco, kaj la Blinduloj, kaj la Ruĝa 
kruco Movado, kaj la Misia kampo, kaj Edukado, k. t p. En 
la vespero civila akcepto estis donita de la Urbestraro de 
Dundee'o al la delegitoj. Spritaj paroladoj, kantoj, kaj tri
akta komedieto, titolita « La Alilanda korespondado », kaj 
verkita de F-no. Mario Hare de Dundee’o, kiu ludis la ĉefan 
rolon, faris la tutan aferon multe satita. S-roJ. M. Warden 
de Fdinburgo pro la Esperantistoj dankis la Urbestraron 
por ilia bonkoreco. Dimancon la 18»» Diservo tute Espe
rante okazis en unu el la lokaj pregejoj. Pastro Ross de Kil- 
marnock predikis tre bonan predikon. Estis bona eeesto de 
lu publiko aldone al la gesamideanoj. Ekskursoj al lokoj ne 
malproksime de Dnndee o lundon Ia lin*» Unis unu el la plej 
sukcesaj skotaj Kongresoj. La delegitoj dankis la Dundeean  
klubon por la bonegaj arangoj faritaj de ili. La proksima 
Skota kongreso okazos en Montrose, kaj S-ro J. D. Simpson 
de tiu urbo estis elektita Prezidanto de la Skota Federacio 
por la venonta jaro.

K vara  K o n g reso  de la N o rm a n d a  F ed erac io . — Ĝi
okazis la 2-an de julio en la Urbdomo de Rouen ; la publiko 
estis informita per la gazetaro kaj per afiŝoj sur la tramve
turiloj. Por tiu okazo, oni ornamis la urbdomon per divers
naciaj kaj esperantaj flagoj; unuafoje nia Hago flirtis sur ofi
ciala konstruajo.

Venis multaj samideanoj el Le Havre, Bolbec, Louviers, 
Eu, Sotteville, Oissel, k.t.p., kaj eĉ unu Ruso, unu Aŭstriano 
kaj unu Germano; ĉeestis ankaŭ Ingeniero Rollet de 1’lsle, 
prezidanto de lo S. F. P. E. — Dum kelkaj vizitas la urbon, 
aliaj provas la ekzamenojn por akiri la francan ateston pri 
kapableco (prezidis la juĝantaron D-ro Panei, helpata de 
Prof. Chicard kaj instruisto Cageux).

Post komuna tagmanĝo malfermigis je la 2-a la kunveno 
en la urbdomo, sub la prezido de S-ro Rollet de 1’Isle. S-ro de 
Guersent, Prez. dela Rouen a Grupo, dankas la kongresanojn 
pro ilia v e n o ; S-ro Due r  os, Prez. de la Havra Grupo, dankas 
S-ron Rollet de 1’Isle pro lia ĉeesto ; S-ro Legoffre, Sekreta
rio de la kongreso, raportas pri la situacio de Esperanto en 
Normandio kaj konstatas, ke la disvastigo, parte danka! la 
gazetaro, estas kontentiga : anstataŭ 360 membroj en 1910, la 
Federacio havas nun 588. Raporto aprobita, same tiu de
l’kasisto.

S-ro Cayeux, Prez. de la grupo en Sotteville-lez-Rouen, 
legas raporton pri la diversaj propagandaj demandoj, pre
cipe la agado de Ia gazetaro kaj urbestraroj, al kiuj li pro
ponas sendi dankojn (aplaŭde akceptita); Ii parolas pri la 
agado de la membroj al la parlamentanoj por akceptigi la 
projekton Gornet-Godard; je la nomo de sia grupo Ii dezi- 
resprimas, ke la S. P'. P. E. per cirkulero atentigu la Akade
miajn Inspektorojn pri nia lingvo en la normalaj unuagradaj 
lernejoj. Aprobita, post kelkaj rimarkoj de S-roj Rollet de 
riale kaj Ducros. Laŭ propono de S-ro Cayeux estis sendata 
al D-ro Zamenhof telegramo certiganta pri la fideleco al la 
« Fundamento ».

S-ro Daniel, Unua Prezidanto de la kortumo estas dankata 
pro lia iniciato de la parolado de Rektoro Boirac en Rouen. 
S-ro D-ro Panei gratulis la matenajn kandidatojn al la ekza
meno kaj proklamis la nomojn de la normandaj premiitoj 
en la konkurso de 1’almanako Hachette.

Sekvis vizito en la bele arangita esperanta ekspozic io; 
multaj vizitantoj ricevis broŝuron de la Turing-Klubo pri 
Esperanto.

Je la sepa, festeno kun 80 ĉeestantoj inter kiuj oficialaj 
eminentuloj de Rouen; diversaj paroladoj, interalie tosto de 
S-ro Rollet de I'Isle.

La Kongreso, pri kiu favore raportis la gazetaro, finigis 
per .sukcesa koncerto kaj vigla balo. La grupo en Louviers 
estas komisiita organizi la kongreson de 1912. — X. Y.

K R O N IK O
N ovaj grupoj kaj S o c i e t o j E n  Trieste fondigis sekcio 

de Esperantianaj Studentoj; konsulo estas S-ro C. Deme
trio. — V. P.

En Breslaŭ fondigis posta unuigo. — G. E.
En Lŭbeek  (German.) fondigis komerca Esperantista Grupo.

— G. E.
En Saint-Ingbert (German.) S-ro A. Ombor malfermis Esp.- 

Of. kaj informas pri nia afero. Li danke ricevos adresojn de 
korespondentoj, broŝurojn, katalogojn esp. — A. O.

N ovaj kursoj. — En Delitzch (German.) malfermigis kva
ra kurso.

En Dresden (German.) 3 kursoj, 80 lernantoj ; en la societo 
Ruĝa-Kruco, 30 lernantoj ; du kursoj en la Societo de ko- 
merckomizoj, privata kurso en la firmo Renncr.

En Gotha estos baldaŭ organizata kurso.
En Latihan kurson inter gimnazianoj gvidas S-ro Lutteroth. 
En Lichtenfels (Bavarujo) post parolado de S-ro J. Loy.
En M arkersdorf apud Reichcnau (Gerai.) S-ro Schvvarz 

malfermis senpagan kurso.
En Napoli, S-ro R. Bagnulo gvidas kurson ĉe la societo de 

de komercaj oficistoj.

% O E S P E R A N T I S M O  o Jĵ
I
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En Dresdeno, kurso por tramvojaj oficistoj; ili estas dis
tingeblaj per brakskarpeto kun verda stelo. — \V. H.

En Cordoba (Hispan.) S-ro P. Linares komencis kurson ĉe 
H Respublikana grupo.

En Genova (Ital.) ĉiam vigle laboradas la Liguria Esp. Ins
tituto, sub la direktado de D-ro Stromboli; dum tri monatoj 
de sia ekzistado ĝi jam malfermis IO kursojn en Genova, 
Sampierdarena, Cornigliano, Rivarolo, kun ĉirkaŭe 300 ler
nantoj nun ĝi malfermis 3 novajn kursojn en Genova, el kiuj 
superan por instruistinoj ; 80 lernantoj, (ii jus malfermis 
novan kurson por instruistinoj ĉe la  publika lernejo Colombo.
— A. S.

E n Chem nitz(German.)du novaj kursoj komencigis. — G-E.
En Jcehrstadt (German.) post parolado arangita de la Sak

sa  Ligo. — G. E.

P a r o la d v o j a ^  P a r r ish . — S-ro Parrish venante el 
Alĝerio alvenis Gibraltar, sed pro kvaranteno ne povis 
el Si pi ĝ i kaj devis veturi ĝis Southampton (Anglujo). Li estis 
parolinta en la salono de la ŝipo la 4 de julio. Tre tauga 
loko, ĉar tie estas reprezentataj multaj lingvoj, sed malmulte 
parolataj... pro manko da kunparolantoj.

Jen do la nova vojplano (ĉar la cirkonstancoj tion trudis): 
K  r istiama 22 julio ; Stockholm  24-25 ; Kopenago 2-3 augusto ; 
Jiostock 7 ; Lubeck, Ham burg , Hremeti ; Amsterdam  14 ; 
Haarlem  ; Hago 16-17 ; RoUerdam  ; fine alveno en A ntver
peno  la 19.

A N T V E R P E N A J  K O N G R E S O J
K o n g resv o ja ĝ o j. — Ni jam donis en niaj lastaj N-oj in

formojn pri la diversaj karavanoj organizataj sub Ia auspicioj 
de U. E. A. por plifaciligi la veturadon gis Antverpeno 
(Londono-Antverpcnon tra Hartvvich, Dresdeno-Antver- 
penon, Baselo-Antverpenon), kaj ni konsilas al la kongresa
noj, kiuj deziras vojagi karavane, ke ili kiel eble plej rapide, 
se ne ankoraŭ farite, sendu sian aligon al la organizantoj :

S-ro P. Blaise, 3 Lynette Ave. Clapham Common, London 
(Karavano el Londono) ; S-ro Von Frenkell, Comcniusstr, 
79, Dresden (Karavano el Dresdeno) ; S-ro J. Schmid, Han- 
delsdepartement, Bundeshaus, Bern. (Karavano el Baselo).

Vojagoj tra Francujo. Tiun ĉi jaron la fervojaj francaj 
kompanioj, pro eksteraj kaŭzoj, ne konsentis individuan ra
baton al la kongresanoj. Tamen, ĉe la plimulto de la kom
panioj, la kongresanoj karavane vojaĝontaj ricevos la kuti
man rabaton (kondiĉoj malsamaj laŭ la kompanioj). En nia 
venonta No ni publikigos detalajn informojn pri la organizo 
de tiuj karavanoj kaj la formalaĵoj plenumotaj por ricevi la 
rabaton.

P o stk o n g r e sa j  vojagoj. — Krom la vojago tra Belgujo, 
post la Kongreso de U. E. A., okazos ankaŭ ekskurso tra 
Nederlando (vidu Esperanto pa#. 201-202), kaj ekskurso al la 
Rejno. Jen la programo de tiu ĉi lasta :

La Esperanto Societo IDOJ en Kolonjo invitas ĉiujn kongresanojn 
viziti post la Kongreso la tre interesan urbon Kolonjo.

Dimancon ‘27 tagmeze kaj lundon akceptejo estos malfermata en 
la klubejo « Alter Posthof » Kreŭzgasse 26, ok minutojn de la 
stacidomo. Mardon 29, oni faros ŝipe ekskurson sur la Rejno, for
veturante je 7 h. mat. alvenante en Linz, kontraŭ Remagen, je 
l i  h. 1/ i  tie-ĉi oni tagmanĝos kaj reveturos ŝipe je 2 h. 1/2 ĝis 
Kcenigsvvinter (alveno je 3 h. 1/2 ; suprenirado sur la Drachenfels, 
senkompara vidpunkto. Malsupreniro per la Nachtigallentall ; je 
7 h. oni enŝipiĝos en Kcenigsvvinter kaj alvenos je 9 h. en Kolonjo. 
Ĉar verŝajne granda parto de la kongresanoj restos dum la Kon
greso de U. E. A. en Belgujo la Societo de Kolonjo ankaŭ arango» 
unutagan ekskurson por ili, dimanĉon 3 septembro, kun la jena 
programo : 7 h. 1/2, per la Rheinŭferbahn (elektra fervojo;, ĝis 
Bonn, duonhora promenado tra la urbo, veturo ĝis Godesberg kie 
aliĝos la Godesberga Grupo ; duonhora promenado tra Godesberg, 
poste per ŝipelo ĝis Rolandseck, vizito de rRolandsbogen, tagmango

ĉe 1’bordo del’ Rejno, ŝipete ĝis Kcenigsvvinter, vizito de I’Dra- 
chenfels, vespere per ŝipo aŭ Rheinuferbahn reveno Kolonjon. 
La veturkosto estas por la unua tago 1.15 Sm., por la dua tago
2.25 Sm. ,

Neniu preterlasu Ia okazon, travivi unu tagon meze de ritejna 
gajeco kaj vidi la sepmontaron pri kiu la famkonata inondvojaĝisto 
Alexander von llumboldt diras, ke li certe vidis pli grandiozajn 
pejzaĝojn sed nenie pli derman. Multspecaj amuzejoj estas prezen
tataj. En Kolonjo la Hotelo « Bayerischer Hof » kiu donas IO 0/0  
rabaton estu rekomendata, sed oni devos anonci sin ĉar en aŭtuno 
la hoteloj havas multe da gastoj. Por pli modestaj pretendoj oni 
rekomendas la Hotelojn « Fŭrst Bismarck » « Hotel Berlin » 
« Maricnhof » « Salzriimpehen ».

La partoprenon oni anoncu al S-ro August Junker, Hohestrasse, 
‘26, Kolonjo (German.).

Katolikaj d iserv o j kaj k u n v en o j d u m  la  S ep a . — Di
servoj. Dimanĉon 20-an de Aŭgusto. Je la oka matene, Meso 
por la Esperantistoj en la Sankta Josefa kapelo de la ĉef-  
pregejo (Katedralo). — Dum la Meso okazos mallonga pre
d ik t o  kaj disdono de la Sankta Komunio.

Dum la Granda Meso, je la deka matene, segoj estos rezer
vitaj por la kongresanoj kiuj mendos tion antaŭ la IO 
de Aŭgusto al Pastro Richardson.

Tuj post la granda solena Meso, la mondfama Procesio de 
la Sankta Virgulino eliros.

Dimanĉon 27-an de Aŭgusto. Je la 10-a kaj duono matene, 
Meso kun esperanta prediko kaj kantado de esperantistaj 
himnoj. Ni esperas, ke tiun ĉi Diservon ĉeestos ĉiuj 
katolikaj esperantistoj. La Diservoj okazos en la aparta Vir
gulina kapelo de la Katedralo (ĉefprcgejo).

Kunvenoj. La kunvenoj estos anoncataj en la akceptejo 
dum la kongreso.

Oni sendu ĉiujn informojn kaj mendojn rilatantajn la ka
tolikajn diservojn kaj kunvenojn al : Abato Richardson, 121, 
rue du Marais, Uruxelles.

K ongreso d e  U. E. A.
Ni rememorigas, ke la kongreskotizaĵo estas 2 Sin. (help- 

kongresanoj : I Sni.), kiun oni bonvolu sendi plej baldaŭ 
por faciligi nian laboron.

ĉ iu  kongresano, tuj postaliĝo, ricevos sian kongreskarton 
kaj planon de Antverpeno, La kongresajn raportojn li ricevos 
en Antverpeno mem, post prezento de la kongreskarto.

Ni atentigas, ke laŭ la avizo presita sur la kongresaliĝilo, 
post la I de Augusto la prezo de la kongreskarlo estos p ligran
digata je  W  0/0. (2.40 Sm. anstataŭ 2 Sni.). Oni do profitas ĝin 
tuj mendante I

O K A Z O N T A Ĵ O J
E sp e r a n tis ta  K alen d aro .

3o ju lio . — En Charieville (Franc.) distrikta kunveno de U. E. A.
/4-/p aŭgusto. — Dua internacia kongreso de la katolikaj Espe

rantistoj en Hago (Holando).
16-18 augusto. — Antaŭkongresa ekskurso Rotterdam-Hago- 

Scheveningen.
16-18 aŭgusto. — Esperanto-tago en Dresdeno ; distrikta kun

veno de U. E. A. ,,
18 aŭgusto. — Kunveno de la Esp. Stenografistoj (iabelsberger 

en Dresdeno.
20-21 aŭgusto. — Kongreso de la Espcrantistoj-psikistoj eu Ant

verpeno.
20-24 aŭgusto (uova stilo). — Kvina Bulgara esp. kongreso en 

Sofia.
20-27 aŭgusto. — Sepa Universala Esperanto-Kongreso en Ant

verpeno.
26-3 o aŭgusto. — Dua kongreso de U. E. A. en Antverpeno.
2J-31 aŭgusto. — Postkongresa ekskurso Hago-Scheveningen- 

Amsterdam-Marken.
8-10 septembro. — Dua Konferenco de la Austriaj Esperantistoj 

en Praha.



io ie  e s p e r a n t o  i f  m

D I V E R S A Ĵ O J
Gvidlibroj. — Ni ricevis la du jenajn interesajn Espe

rantaj n gvidlibrojn : Lŭbeck, gvidlibreto tra la Libera kaj 
Hanso-urbo kaj ĝia proksima cirkauajo (54 pagoj kun ilustra- 
juj, prezo : O, 20 Sni.)

Vickonl’idlibreto, publikigita sub la auspicioj de la 
Farra» kompanio de Vicby-Etat (24 pagoj kun i I ustraj oj)

Ni rekomendas tiujn «iu eldonajojn al ĉiuj turistoj Espe
rantianoj.

Ni denove esprimas ia «ieliron, ke la gvidlibroj estu eldo
nataj lofi la monoa formato ( l i  1/2 x  16 1/ 2), kiel la gvidfo
lioj. Tio estos ne pli kara kaj multe pli oportuna.

/ .  Lipi’ranto kuj presejoj. — Laŭ statistiko regule publiki
gata en Le Monde esperantiste ekzistis en majo 1911 ; 347 Es
perantistaj presejoj, 7 fandejoj, 5 linotipejoj kun 596 p u n 
laboristoj.

/ ,  Ilorlibreto. — En (iaj), presejo disdonas horlibreton kan 
diversaj informoj ; la tica esp. grupo enmetis malgrandan 
anoncon en Esperanto. Por havi informojn pri ti» pentrinda 
reglono, skribu al S-ro Vincent, grupsekretario, Bd. de ia 
Liberta, 33, Gap (Hautes-Alpes, Franc.).

/ .  Loterio. — S-ro Johano Camps, en Sŭbadetl (Hispan.) 
estas la gajninto de la lotado organizita de S-ro J. L. Bruij» 
por la aĉetantoj (ie murkalendaro.

/_ En lernejo. — En sia jara raporto la Direktoro «le la 
Komerca Lernejo en deneve citis la kurson de Esperanto 
organizitan de D-ro Mallet; I premioj estas disdonitaj.

Pri Esperantio. — La itala eldono de la « ruga brostiro » 
(I Sd.) enhavas du specialajn pacojn por U. E A., giaj ser
voj kaj Iisto de ĉiuj italaj delegitoj. Tre bona ekzemplo!

/ .  Esperanto kaj Oficialuloj. — Dum la publika disdonado 
de^la premioj al la lernantoj de la teknikaj vesperaj lrrnej«>j, 
la 18 junio en la teatro ('.ario Felice (Genova, Ital.), S-ro 
Prof. Pastore, lernejestro, diris antaŭ granda publiko kaj la 
plej gravaj aŭtoritatoj, ke en lia lernejo okazis kvin esp. kur
soj per la G. E. Unuigo, kun la permeso de la urbestraro;
li esprimis la deziron, ke restu en la lernejo rememoro pri 
tiu lakto, grava por ĉiuj progresamantoj. — Same S-ro Mas- 
sone. Direktoro de la lernejo^Maraeli bone parolis pri la suk
ceso de la du kursoj ĉe sia lernejo; la aŭtoritatoj estas favo
raj. — A. S.

.*. Ekspozicio. — En Dorpat (Rusi.), S-ro J. Rosenberg, 
Del. Bovai, araneis esperantan fakon en la Esta Industria 
Ekspozicio (majo 1911).

T R A  LA G A Z E T A R O
Gestudentoj Interesoj, publikigis interesan numeron, kiu 

enhavas interalie gvidlibron pri Luhaĉovice (Moravio), kiu 
celas esti la internacia kolonio «le ^iostudenta Asocio. (Unu 
n« IO sd, ĉe S-ro Zatezkv, Dluga l i ,  Krako\v).

La Simbolo, publikigita en Usono, momente ĉesas aperi.
Belga katoliko  estas nova oficiala bulteno de la Belga 

katolika Ligo Esp., fondita antaŭ nelonge (france kaj flandre).
Kataluna katoliko, Ĉiumonata organo de la kataluna 

Ligo de katolikaj Esperantistoj, aperas en Barcelono. Espe
rante kaj katalune).

Ekzistas jara katolikaj Esp. gazetoj en Nederlando kaj 
Francujo, krom unu centra, Espero Katolika.

La monata Jurnalo Behar  (Persujo) instigas siajn legan
tojn al la lernado de Esperanto.

Der privat (Jnterricht (Vieno, junio 1911). Nova oficiala 
organo «le hi Austria Unio de privataj instruistoj, publikigas 
kurson de Esperanto.

En La Republique syndicale (Parizo, 25 junio 1911). Tre 
bona artikolo de samideano Luis Carlos pri « La utileco de 
lingvo internacia ; Esperanto ».

/ .  En L'Echo de Versailles (Versailles, 23 jilio 1911). Arti
kolo pri la disvastigo de U. E. A. kaj la ecoj de Esperanto.

Germinal (Setubai, Portug. 25 junio 1911;. Publikigan 
informojn pri U. E. A. kaj ĝiaj servoj. — G. P.

En La Re publicae de I’Oise (Beauvais, 29 junio 1911). 
Raporto pri la esperanta manifestado okaze de la festo 
Jeanne Hachette. — A. G.

O Phg»iolaĴra (CuritvUa, Brazil:, majo 1911). Enpresis 
«lupaĝan raporton de D-ro H. Matta Mendes pri la Brazila 
Esp. kongreso.

En la unua N-o de L'Instruction por l im a c e  (Geneve, 
junio 1911, oficiala organo de ia « Asocio por Instruado per 
Bildaro », artikolo de S-ro Ed. Stettler. De nun, ĉiu numero 
eupresos esperantan artikoleton.

Tiegliche Rundchau f  tir Sclilesicn mid Posen i Sch\veidn i tz, 
(ierna., 13 junio). Komencas publikigi regulan esp. rubrikon.
-  G. E.

S-ro H. Blum, Berlina dentisto, traktas en Deutsche 
Zahnierzttichc \Voctiennehrifi (n** 18, 1911), pri la utileco de 
Esperanto por internaciaj kongresoj (kiel la dentista, oka
zonta tiun jaron en Londono). — G. E.

S-ro R. Sa ekma u er en P ii se  n aperigis propagandan ar
tikolon en Zeitnng des Vereins Dcntscker Eisenbahnverival 
tangeli (20 majo), « jurnalo de KUnio de la germanaj fervoj- 
administracioj ». — G. E.

Propagandaj artikoloj aperis en Deutsche Postre i lun g  
(Berlino, 18 junio), kaj Laŭbauer A m e i  g er mui Zeitnng  
(2 junio). '

En la 6-a kajero de Dokumente des Fortschritts. « Espe
ranto, helpilo de la pacaj ideoj ».

Pli ol 200 germanaj gazetoj (preeipe el Hamburg kaji 
Lŭbeck) raportis pri la Germana kongreso. — G. E.

Pri la Esperanto-tago en Berlino raportis : Berlina' 
Tag ebl ai t (12 ju n io ); Germania (Berlino 14 junio) ; M perkise he 
Volkszeilung ( Berlin, 14 junio); JlamlHirger Fre mde nb Iaji (15 
junio); Bairsenblatt /tir dea Deutschen Buchhandel (UI juni»); 
Weissenseer Tageblatt ( l i  junio). — Ek.

U N I V E R S A L A E S P E R A NT O- ASOCI O
O F IC IA L A  IN F O R M IL O

Propono.

S-ro Vernisas, Del. Rotterdami en la nomo de la Neder
landa distrikta kunveno, faras la jenan proponon pri aldoni» 
al la Statuto :

S 17. — Ea diii regiono «sin* Delegito kaj Vicdelegito. lli oski*
balotataj de la regionaj Esperantianoj por 3 jaroj kaj konstante 
i-eelek teblaj.

Tamen en la regionoj, ki«> os'as maipli ol 20 membroj, ili «atos 
elektataj de la direktoro de U. E. A., kun la aprobo de la distrikta
Delegito por la sama daŭro.

La vortoj substrekitaj estas la proponita aldono.
Konforme al § 52 «le la Statuto, tiu propono estos subme

tata al la generala vocdonado, se pli ol la kvinono de la 
Delegitoj voĉdonrajtantaj ĝin skribe postulas.

2* A ld o n o  a l O ficia la  Jar lib ro .
I*a 2a Aldono al la Oficiala Jarlibro de U. E. A. jus aperis. 

Ĝi enhavas la nomaron de ĉiuj novaj Delegitoj kaj Esperan
zaj Entreprenoj, aligintaj post la apero de la Jarlibro. (24 
pa£oj^. Tiu ĉi aldono estas necesega al la personoj uzontaj 
la servojn de U. E. A. dum la somero 1911. Gi estas ricevebla 
de la Centra Olicejo kontraŭ alsendo de unu respondkupono.

V ir in a  K om ision o .
La Virina Komisiono de U. E. A. estas formita kiel sekvas : 
S-ino de Ferrer, Del. Monaco ; F-ino Herzog, Del. Davos ; 

S-ino M. Hantei, Dresden ; S-ino Diou-Trouillon, Paris ; 
S-ino P. Blaise, Londono ; F-ino Johns, Del. Braunschvvcig.



*  ESPERANTO * u

F in ancoj
Donacoj por U. E . A. dum  Majo {En Sm.

Gesinjoroj : Schubert 0,66 ; F. H. Lewis. 10,08 Bene», 0,57 ; 
Barrington, 2,54 ; Schneider, 0,50 kaj diversaj 0,14. La tuta sumo : 
Sm. 14 40.

Donacoj por Internacia Aviada Rondiloj afi o (En Sm.)
Esp. (irupo St. Denis, 2,00 ; Esp. Grupo Arnstadt, 1.00 ; Miller- 

Bal timore, 2.06 ; Per S-ro Sub uo ie\viez-Mosk vo, 3,50 ; per S-ro 
Chavet, 7,30. Sumo, Sm. /15.86. Antaŭaj listoj, Sm. Ol,04. Tuta 
sumo Sm. 107,50.

S ta t is t ik o .
Jen la movado de la korespondajoj ĉe Ia Centra Oficejo 

de U. E. A. dum la monato Junio.

Vicav (Francujo}. — Grupo Esperantista Vidiv a, S ro D-ro 
Adolph Clerk, kuracisto, Villa « Rusticana a.

Ricevitaj
1031

Forsenditaj
1485

Mandatoj 

181
Tuta sumo 2.607 (sen la Jarlibroj). Antaua monato : 2.715.

L a D i r e k t o r o .

N ovaj D el. V icd e l .  aŭ  S u b d e l.
Ĉekkassd (Gnb. Kiev, Rusujo). — S-ro Abram Glano\v(Sub- 

deleg., dep. de Umanij).
Chorlev (Lancashire, Anglujo). — S ro \ViIliam Rro\vn, 

Koton-fabrikestro, « Mayfield ».
E n g h i e n - l e s - B a i m s  (Seine-et-Oise, Francujo). — S-ro Joseph 

Ledoux, asm uzikisto , 9, rue de Malleville.
Hok (Bayern, Germanujo). — S-ro Christian Ziegler, komer

cisto, Westendstr., 32.
Lance* (Isere Francujo). — S-ro Jules Mauvin, oficisto, So

ciete des Papeteries Berges.
L\ Reole (Gironde, Francujo). — S-ro L. de Pamelaire, 

ecole agriculture.
L kvvis  (Kansas, Usono). — S-ro James R. \Volfc, Levvis, 

Ed\vard*j Co, Kansas.
Letchworth (Herts, Anglujo). — S-ro F. A. Goodliffe, Elni 

Free House.
Modica (Sicilia, Italujo). — S-ro Petro Favacehio, kano

niko, strato Ritiro, 47.
R l h r o u r t  (Rheinland, Germanujo). — S-ro J. Plos, Kai- 

serstr., IU .
S * i n t - N  i coi. a s - i . e s -  C i t  e a  ox (B o u lo g n e , Francujo). — S r o  

Arthur Ratouillat, instruisto (Subdel., dep. de Nuits-Saint- 
(ieorges).

^ei-etovka (Voi. gub., Rusujo). S-ro Mojsejo Ŝalinoveĉkv, 
instruisto, Sossea strato.

T s i c h i t a  (Transbaikalien, Rusujo). — S-ro E. P. Fovickij.
V i t t e l  (Vosges, Francujo). — S ro Henri Balestas, llutso- 

listo, Casino en Vittel.
S a n g o j .

B a k u  : La Del. estas nun : S-ro D-ro A. A. Rodionov, 
vragangelskaja ui. — B o l o g n a  : la Del. estas S-ro A. Tellini.
— Bukarest : La Del. logas nun : S-ro Emanvil F. Nicolau, 
komerca helpanto, Str. L C. Bratianu N» 5. — Dlisburo : La 
Del. estas nun : S-ro Ch. Sewing, Prokuristo, Oststrasse, 60.
— Riga : La Del. logas nun : S-ro W. V. Amurlo, ingeniero, 
Felinastr., 7. — Rojdestveno : La gusta adreso de l'Del. estas: 
S-ro I. ŝirjaev, Iaroslavskoj, T im iĥovo.— S anta-Mahia Mad- 
DAusjiA di C \zzano (Bologna, Ital.): la S.-D. estas S-ro F. Verii.
—  T m o r n  : La Del. estas nun : S-ro Frenkel, Gerstenstrasse.

Lokoj, k ie  n e  p lu  e s ta s  la  D el.
Alicante. — Iambol.

N ovaj E sp eran tia j E n trep ren oj.
Berlin (Germanujo). — Internationaler Verkehrsbund, 

Charlottenstr., 34.
G r e n o b l e  (Francujo).— Paone et Pascal, 33, rue Thiers.
P a r i s  (Francujo). — Industria kaj komerca Societo Espe

rantista en Franclando.

Esperanti** Parolejo i

M alrap idaj respondoj

Malrapidaj estas la komunikiloj kuu ekstremoriento ; la leteroj 
kaj kartoj estas transportataj per la Siberia fervojo, kaj tiunrauiere 
la Europanoj devas atendi respondon duni pli ol unu monato. EO 
pli longa estas la perŝipa transporto (50 lagoj). Do, cesa midea noj, 
kiuj petas respondon de mi aŭ de aliaj orientanoj, ne maltrankviligo 
pri prokrasto ne evitebla de ni mem. K. Ĉ .  A a n .  (Del. Sangha!).

A l b ohem aj D eleg ito j kaj sa m id ea n o j
En bohemaj gazeloj mi legis pri ekskurso de bohemaj instruistoj 

en la sudslavajn landojn dum somero 1011.
La bohemoj dum tiu vojago devos uzi la germana a lingvon (ĉar 

la bohema ne estas komprenata de sudslavoj), sed tio estas por ili 
humiligo antaŭ la Germanoj. Oni diskutis pri la elekto de interslava 
lingvo ; oni rekomendis, mi kredas, la kroat-serban por tiu celo, 
sed ĝi ue estas neŭtrala, do ne facile akceptebla de ciuj.

Kelkaj eĉ revas km slavan lingvon el radikoj komunaj al la pli
multo de slavaj lingvoj. Sed kial ne alpreni tuj Esperanton, per kiu 
ni komprenigas ne nur kun Slavoj, sed kun la tuta mondo ?

Okaze de la dirita ekskurso, mi petas ĉiujn partoprenontajn 
samideanojn, ke ili bonvolu averti gustatempe la Delegitojn de tiuj 
regionoj, kiujn ili vizitos aŭ trapasos ; tio estos bona konvinkigo 
pri la facila pa ro I ebl eco de Esperanto. Niaj bohemaj Delegitoj faru 
Cion eblan por igi U. E. A. utila al tiuj eks-kursautjj ; ili uzu la 
okazon por atentigi la publikon [iri nia afero. B. Ruaĉiĉ.

Del. Dubrovnik (Aŭstrio.) 
E sp e r a n tis ta  b an lok o  ĉe  la  A d r ia t ik a  m arb ord o

Inter la antikvaj urboj Bavenua, Bimini, Pesaro, Fano, laŭlontfc 
la marbordo, starigis de jaro al jaro novaj restadejoj por banantoj, 
kie antaŭe vidigis nur fiskaptistaj kabanoj. Tiaj estas Porto Corsini, 
Cervia, (^semitico, Viterba, Biecione kaj aliaj nun formigantaj aŭ 
sennomaj. La fervojaj distancoj inter la marordo Rimini-Cervia 
estas : Milano, 7 1, 2 horojn ; Alu, 7 3 4 b .; Verona, t; 3/4 h. ; 
Venezia, 5 1 2  h . ; Triesto, O 1/2 li. : Ponteba, IO h. ; Ankano, 3 h .: 
Vaporŝipe : Triesto-Ba veno, IO h. ; Triesto- An ko no, Same : Fiume- 
Ankono, Same ; Zara Ankono, O h.

•  K a i /

Kelkaj komunumoj a (.'etis terpecojn kaj sablejojn, kaj ilin donja» 
al kiu ajn promesanta konstrui vilaon (submetatan al diversaj kon
diĉoj) ; la kosto de tia vilao ne estas malpli ol 6-7000 Sm. La ban
sezono dauras ordinare de la 15 junio aŭ I julio gis 30 septembro, 
sed oni povas gui la mildan veteron depost marto gis novembro. 
Meblitaj apartamentoj aŭ tutaj vilaoj estas lueblaj por la sezono aŭ 
por monato. En Bimini, Pesaro, Fano la plej malkaraj apartamentoj 
kostas por la sezono 3-400 Sm. ; en pli modestaj lokoj, minimume 
•300 Sm. Cambroj lueblaj por 60 Sni.

Konsiderante : 1“ Iji altan luprezon ; 2" La limigajn Junulinojn por i,, 
konstruado sur donita tero aŭ la altan prezon «Je la nĉetetria tero (almon*!!
2 Sm . p o r  M 2) ; 3» L a  k a r e c o n  d e  n u t r a jo j  e n  b a n lo k o j  ; 4" M  fe rv o ja jn  d i s 
to n e o jn  k a j  Ja^geogrnfian s i tu a c io n ,  k iu j  igas t iu n  m a r b o r d o n  p le j  o p o r t u n a  
b a n l o k o  jto r  c e n t r a  k a j  o r i e n t a  K a r o p o ,

Mi proponas, ke kelkaj Esperantistoj konstruu bu n kolon i o ri en 
pirlo, kie la tero estas ankoraŭ dezerta kaj malmultekosta. Mi kal
kulis, ke por malpli ol 1.000 Sm. estas konstruebla amici sga k var-

-iambra dometo ; la tero kostas nur kelkajn dekojn da Sni.
Se por la somero 1012 ni sukcesus starigi 5-6 vicetojn, ni baldaŭ 

havus veran kolonion. Mi eslas preta konstruigi unu tuj, kiam kel
kaj Esp.-istoj montros seriozan intencon efektivigi tiun projekton. 
La posedantoj povus lui sian domon al aliaj samideanoj. Kornusa 
veturilo utilus por la transportado de vojagantoj el la stacidomo al 
la restadejo kij ebligus aĉeti malkarajn nutrajojn en la urboj, kie 
la prezoj restas normalaj. Li subskribinto estas preta doni pli deta
lajn informojn. A. T e l l i n i ,  Vallescura, K,

Bologna (Italujo).
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P aro lad -vojaĝo  P a rr ish

S-ro Parrish sendas al ni kelkajn interesajn rimarkojn pri 
sia parolad-vojaĝo, pri kiuj ni speciale atentigas niajn Del.

De la ja m  donitaj paroladoj m i ĉe rp is  'telkajn sp e r to jn ,  kiuj eble 
helpon al aliaj g ru p o j a ran g i  la aferon en siaj u rbo j.  U nue, m i

k la r ig u  iom.
P o r  konvinki la K om ercajn  C a m b ro jn  de Usono pri la praktikeco 

«le E speran to , kaj pri gia ja m a  uzebleco, m i sukcesis  in s tig i  la 
C a m b ro n  de Los A ngeles, K alifornio , provizi m in j e  plena kolekto 
da  260 belegaj lumbildplatoj i lu s tran ta j  la indus tr io jn ,  u rb o jn ,  in te 
resa jo jn  kaj opo rtuna jo jn  de t iu -ĉ i  Atato.

Oni a n k a ŭ  provizis m in  je  la kom pleta  a p a ra lo ,  unu  el la plej 
bonaj, kaj donis al m i leterojn ra j t ig a jn ,  k iu j pe tas  po r m i la helpon 
laŭeblau de K' mensaj C am b ro j  ĉie  en la m ondo . Do mi estas kva
zaŭ  oficiala reprezen tan to  de  la C a m b ro  de Los A ngeles ,  kvankam  
mi ricevas nenian rekom pencon. Mi celas prezenti en kiel eble 
plej multe da diversaj urboj kaj lando j ilustr itan  esperan tan  p a ro 
ladon pri Kalifornio, uuu  el la plej m ir inda j ka j in teresa j reg ionoj 
en la mondo.

Ne eslas malfacile a rang i lian paroladon en ĉ iu j u rb o j ,  kie ekzistas 
ag em aj sam ideano j,  kaj en lia m an ie ro  ili povas, niaflanke, k o n 
vinki la s a m u rb a n o jn  p r i  la uzebleco de nia lingvo.

(iraridaj kaj fortaj g ru p o j ne bezonas konsilon. Ili m em  a ra n g a s  
la detalojn de afero  laŭeble, sed al aliaj g ra p o j  m i volas fari kelkajn 
sugestio jn , k iu j m on tros  kiel sim ple estas sukcesplene a ra n g i  tian 
p ropagandon . Mi prenas la liberecon tion fari ,  ĉ a r ,  kvankam  mi ue 
celas senpere  p ropagand i la l ingvon , mi k redas  ke la a fero  donas 
al ili plej g ravan  kaj efikan konvinkilon.

Oni pelu la kunlaboron  de alia societo , se  eble, la Komerca 
C a m b ro ,  por havi la S am bron , lum on, k tp . Oni anoncu  sim ple 
« in teresan  paroladon pri K alifornio , kun  200 koloraj lum bildoj », 
k tp .,  sed ne anoncu ke la parolado estos farata  en E speran to . Ooi 
decidu ĉu  p ag ig i  la ĉeestan to jn  kaj se je s ,  estos bone, doni kelkafoje 
dum  la paro lado , m allongan resum on de la ĉefaj punk to j ,  en la 
nacia lingvo. Se oni ne p ag ig as  la a ŭ d a n la ro n ,  mi ne k redas  ke eslas 
necese fari trad u k o n , ĉ a r  la bildoj per si m em , estas sufiĉe In legaj 
ka j in teresaj po r  kon ten tig i ĉ iu jn .  (Vi pardonos se uii m ulle  laudas  
In h ildplatojn , k iu jn  ni m o n tro s ,  sed mi havas U ce r t ig o jn  de  sp e r
tu lo j ,  ke nen iam  oni m o n tr is  pli in teresan  a ŭ  pli belan kolekton en 
iliaj urboj).

P o r  havi helpon de 1« K om ercaj C a m b ro j  oni povas uzi la faklou 
ke la paroladanto  rep rezen tas  la C a m b ro n  de Los Angeles. Oui ne 
d iru ,  ke mi parolas E speran ton  po r p ro p ag an d i g in ,  sed kvazaŭ 
deviu t uzas la lingvon kaj la servojn de U. E . A. por povi en 
m ulta j d iversaj landoj konigi la bela jo jn  de uia reg iono . En Napolo, 
kvankam  n u r  unu  esperan tis to , la le r ta  ka j es tim eg inda  S -ro  Ba
g n o j ,  paro las  la lingvon, ni prezentis  la aferon  al la K om erca 
C a m b ro ,  kiu m etis  j e  nia dispono la g ra n d a n ,  belegan halon de la 
Borso, faris U anoncojn  en la Ju rn a lo j ,  inv itan te  s ia jn  ano jn  ĉeesti 
m ultenom bre , k a j ,  m allonge, faris  ĉ ion  eblan po r  sukcesig i nian
E speran tan  paro ladon !

P e r  parolado kun bidioj ni kvazaŭ  in s truas  la a i l a n t o j n  pri 
Esperanto , lli v idas la b ildo jn , sam tem pe a Adante la k la r ig o jn ,  kaj 
mi aŭ d is  ofie neesperan tis to jn  d ir i ,  ke ili p re sk a ŭ  c ion  kom prenis. 
P ro  lio, estas bone eviti t raduko jn  se eble, sed la lokaj g ru p o j  devas 
pri tio decidi.

N un , kelkajn vorto jn  pri la kond iĉo j.  P o r  eviti la viziton al g ru p o j  
k iu j pro  nezorgem o a ŭ  m alm ulteco ne povas bone a rang i la aferon 
en siaj u rb o j ,  — en aliaj vorto j,  po r  eviti vanajn  laboron  kaj elspe
zojn am baŭflanke  — , kaj cetere , po r  rekom pensi al m i a lm enaŭ  
tr ionon de la kosto  de la vo jago , k ies reston  mi persone p ag as  — 
mi povas viziti de nuu , la ŭ  l i  a r t iko lo  a n ta ŭ  kelka tem po presita  en 
Estranto, nu r  tiu jn  g ru p o jn ,  kiuj ce r t ig o s  al m i 2 6  Sm . P o r  
faciligi oportunan  vojngplanou, mi petas k e  ĉiu j g ru p o j  kiuj deziras  
tiam aniere  p ropagand i,  kaj kiuj ne  ja m  inform is min pri tio , sendu 
sia jn  invito jn  al U . E. A. K o n traŭ  tiuj certigo j m i,  m iaflanke, g a 
ran tias  la sukceson de la afero, se oni n u r  bone a ra n ĝ o s  kaj an taŭ -  
anoncos gin.

D. E . P a r r i s h .

O ni la u d a s  I
.Sekve de la danko j de  S -ro j H . P r i d i r i  el Zuriko  kaj R. R ub- 

ĉ iĉ  el Ragusa , ap e r in ta j  en  la lasta  n u m ero  de  E sp e ran to ,  al 
m i, al S -ro  D -ro  Ghez k a j  al la e sp e ran t is ta  a n a ro  e n  T ries te ,  ni 
d ankas  ia d u  s in jo ro jn  p ro  iliaj bonaj e sp r im o j ,  sed  ni p en sas ,  ke  
ni nenion pli faris  ol n ian  devon kiei E sp eran tian o j kaj e sp e ran tis to j ;  
ni es tas  dev iga ta j publike danki S -ro  H . R u b ĉ iĉ ,  k iu  d u m  sia longa 
ĉeeslado en T r ie s te  t r e  efike helpis n in  en la esperan ta  m ovado, kaj 
al li ni su ld a s  p a r to n  de  nia sukceso . V a l e r i a n o  P o h u s t a ,

^  Del. T ries te .
O ni p ro p o n a s  I

S - r o  A. Tellin i, Del. B o logna , p ro p o n as ,  ke U . E. A . e ldonu 
ka je re to jn  a ŭ  foliojn el dika p apero , vendeblajn  al ia D elegitoj ; tiu j 
folioj es tus  difinitaj p o r  ricevi la su b sk r ib o n  de  la t ra v e tu ra n ta j  
sam id ean o j ,  ili re s tu s  en la g ru p o j ,  kiel m e m o ra jo j ,  kaj povus esti 
p rezen ta ta j en  ekspozicio j.  Oni in d ik u s  la n o m o n , a n ta ŭ n o m o n ,  
k u tim an  ad reson  de la pasan to ,  la u rb o n  de  k iu  li venis  kaj al kiu 
li iras.

J .  Schm azl, Del. A u g s b u rg ,  r im a rk ig a s ,  k e  m ulta j p e rsono j,  
k iu j ne volas uzi Ia servo jn  de U . E. A .,  hezitas  a lig i  d ira n te ,  ke la 
ja r l ib ro  estos al iii senu tila .  Li do p roponas  fari el la ja r lib ro  poŝka-  
lendaron  k u o ,  k rom  Ia nuna j in d ik o j ,  ke lka j notfolietoj, k. t. p. La 
elspezoj es tus  eble kom pensa ta j  de la p lim ultigo  de a ligoj.

S - ro  Cb. B ru n e t ,  Del. Borderu.*, p ro p o n as ,  ke  oni d u o n m o 
na te  pub lik igu  s u r  m onoa folio la liston de  novaj Del. ; D isi. Del ; 
Esp. e n lr .  ; Esp. Asoc. ; de Sangoj de D elegitoj ; de la lokoj, kie ne 
plu es tas  Del. ; de  la fo rs treko j,  k. t .  p . T iu folio estus  metebla en 
la ja r lib ron  kaj ev itus  la e ldonadon de  d u o n ja ra  aldono. La e lspe
zojn povus pag i rek lam oj s u r  la d o rsa  flanko.

Esperantia > ivo

N ask ig o j. — La 80 de ju n io ,  filo nask ig is  al Ges-roj C. liar- 

Ihel, P rez idan to  de la esperan tis ta  G rupo  eu F ra n k fu r t  a M. (Ger
m anujo).

La sam an  Laikon havis filinon Ges-roj P. Tii. Stolk-Esman, a m 

b aŭ  fervoraj m em bro j de la T ra m is ta  G rupo  en H ago  (Nederlando).

E dzigo . — D-ro Ŝ ipek , e n  L uhaĉovice  (B ohem ujo), edzig is  k u n  

Fr-ino Veselo.

R a p i d u  a l iĝ i  a l  l a  2 '  K o n g r e s o  d e  U. E. A. 
(A n tv e rp e n o ) .  K o n g r e s k a r t o  : 2  S m .  H e lp -  
k o n g r e s a  k a r t o  : I  S m .

Alvokoj

P or m ilith a v e n o j

Al la Del. kaj L aborkous. en la m ilithavenoj m i p roponas  in ter- 
ko resp o u d ad o n  pri uzo j,  k u t im o j ,  kondiĉo j de  laboro , k. c . en la 
s ta ta j  ŝ ip k o n s tru e jo j .  T ra d u k a n te  t iu jn  in fo rm ojn  en n ia jn  lokajn  
k a j  k o rp o rac ia jn  gaze to jn , ni certe  in teresos n ia jn  sam lokano jn  kaj 
a lkondukos  k e lk a jn  el ili al la lernado  de n i i  l ingvo . S k r ib u  al 
S -ro  J- Escark, L ab o rk o n i.

2 ,  R .  \V a ld eck -R o u sseau , Toulon, F ra n c .

E k sp o z ic io
Okaze de la p rep a ra ta  ekspozicio de  esperan ta jo j p e tas  la o rg a n i ;  

zanto j de  la 2-a A ŭ s tr ia  K onferenco , ke  la redakcio j de esp. gazetoj 
bonvolu sendi laŭ  sekvan ta  ad reso  po u n u  ek zem ple ro  de  s ia  revuo . 
Ne malpli Satataj es tos  specim enoj de  esp . k a ta lo g o j ,  b ro ŝ u ro j ,  k . a .

P ro p a g a n d a  Socie to  E sp eran tis ta  
Proha II. V odiĉkova ui. 38.
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A l ĉ iu j rep rezen ta n to j d e  U . E A

Ĉar mi intencas verki [statistikan gra fi kaj ou por oia (Societo, mi 
varme petas Ciujn Del., S-De!., V-Del.. Kona., ke ili kompleze 
sendu al mi tre klare skribitan sian adreson, aldonante al ĝt sian 
profesion, ofican aŭ staton. Prof. A l e s s a n d r o  M a z z o l i n o

Perligna (I ta l.)  Via Muzzia 4-

T ra d u k isto j  !

Grava libro 180 paga. La organizado de la intelekta laboro, 
jus tradukita el germana originalo Esperanton, devas esti retradu- 
kata el Esperanto en 12 naciajn lingvojn  : angla, franca, ho
landa, sveda. norvega, itala, hispana, portugala, hungara, rumana, 
rusa kaj pola. Oni serĉas tradukistojn, laborantajn senpage. Ĉiu 
tradukisto tradukos unu ĉapitron de 12-15 paĝoj. La tata laboro 
devos esti finita la 15-an de septembro; fervoraj Esperantistoj sendu 
sian aligon tuj al J. S c h m i d , L. K.

Federala Komerca Departemento,
Berti (Svislando).

A l ĉiuj E sp era n tis to j

Mi okupigas per la kolektado de dokumentoj pri la evolucio de la 
helplingvo demando. Mi deziras verki esperantan verkon pri liu de
mando laŭ bibliografia kaj historia vidpunktoj. Antaŭe ini ankoraŭ 
bezonas kelke da mankantaj verkoj. Vidante la malfacilecon akiri la 
beronatan materialon, mi treege petas mian helpeman samideana
ron por afabla helpo :

1.) Per donaco de ĉiuj verkoj, libroj, broŝuroj, revuaj arlikoloj 
(eltranĉitaj el jurnaloj) rilataj al la helplingva demando aŭ al pasi
grafio.

2.) Per serĉado en librovendejoj kaj per sciigo de la titoloj, aŭ- 
toroj, prezoj de la trovitaj verkoj (oni serĉu en katalogoj sub vola- 
pŭk, generala filologio kaj « Varia » titolo) ke mi povu ilin aceli.

3.) Per donado de adresoj de ankoraŭ vivantaj volapukistoj.
Mi deziras scii pri ĉiu verko vendebla aŭ interŝanĝebla eĉ pri la 

plej malgranda folieto. Interŝanĝe mi volonte rekomencos la help
anton per valoraj esp. verkoj aŭ per aliaj ajoj laŭderire.

Al Ciu helponto mian plej koregan antaŭdankon. — Budapest,
Ulkei-ut, 50. Prof. X. de Marich (Hungarlando).

U rbaj v e tu r ilo j
Por fakaj jurnaloj mi verkas artikolon pri a la veturiloj uzataj 

por transporti personojn en la diversaj mondpartoj ». Pri Germa
nujo mi havas preskaŭ ĉiujn informojn, sed ne pri eksterlandi» ; 
per Esperanto mi esperas ilin akiri, kaj pelas la samideanojn pri 
helpo. Mi bezonas kelkajn bonajn fotografajojn montrantajn parte 
la plej malnovajn, parte la plej novajn veturilojn nun uzatajn. Pres
kaŭ en ĉiuj urboj fotografaĵoj pri tio estas aĉeteblaj ; se ne, oni 
povas ĝin fari mem. Ĉiu formato konvenas, necesa estas nur la 
klareco (por klinigo) ; la objekto estu prenita de flanko, por ke 
estu videblaj ambaŭ ekstremajoj. La elspezoj estos repagataj laŭ 
kunsendita kalkulo.

Se mi sukcesos, mi kompreneble citos en Ia teksto, ke dankal nia 
lingvo mi akiris tiujn informojn. Mi fidas al la helpo de ĉiulandaj 
samideanoj ! O s k a r  B e r o m a n * ,  ingeniero,

Charlottenburg (German.) Kaiserfriedrichslr. 35-11.

H o rk a lk u la d o
Ĉu Ia belga sistemo de la kalkulo de 24 horoj ĉe la fervojo ka j 

la posto (forlasanta la rimarkojn « tage o kaj « nokte ») estas imi
tinda por ĉiuj staloj ? Precipe la Aŭstria registaro sin nun fervore 
per ĉi tiu demando. F .  K o b e r ,

H arnsdorf 1.300 (Bohemujo).
A l ĉ iu la n d a j g a rd en isto j

La 31 julio okazos en Luksemburgo Ia kongreso de la « Internacia 
Profesia Gardenkultura Unio ». Oni raportos kaj diskutos pri 
diversaj temoj (klasifiko de rozoj, plantmalsanoj, doganaj forma- 
lajoj. perdoj en la fervoja transporto, k. t. p ).

Mi invitas ĝardenistojn aŭ plantejestrojn inter la legantoj de 
« Esperanto » direkti proponojn, dezirojn aŭ demandojn Esperante

skribitan, kun la surskrilto u Luksemburga Kongreso » al la Ver- 
band der Handelsgivrtner Deutschlands, eu Berlin-Rixdorf, por 
atentigi pri la utilo de Esperanto eĉ en tiu prefesio. Plue, mi petas 
la samideanojn en Luksemburgo atentigi la kongresanojn pri la 
samo kaj, se eble, kaŭzi diskuton pri la demand t.

H a n s  P o s m s g c n ,  Plantejestro.
Kaisersiverth, Germanujo.

S om era  b an lok o
Muliaj banlokoj estas, kies prospektoj promesas novan, forlan 

vivon, novan sanon. Mi, kiel Delegito de U. E. A. en unu el la 
plej eminentaj, mondkonataj banurboj, sentas min devigita atentigi 
samideanojn pri ĝi.

Jam multe da en- kaj eksterlandaj gastoj venis, sed vane mi ser
cis inter ili verdan stelon. Cu mia urbo ne estas konatata inter 
Esperantistoj ? (ii tute ne meritas tiun nekonatecon. Ci tie «'sias 
kuraceblaj : kormalsanoj, per karbacidriĉa f.«uto ; Stomaka kaj 
intestmalsanoj, per salhava j akvoj ; nervmalfot teco per ozonhava 
aero en ia ĉirkaŭajo. La restado eslas mulmulte kosta.

Kici Delegito, mi prenas sur min ĉiujn anlnŭ<jn prizorgojn kaj 
volonte informos pri Cio.

Do, venu Bad-Kissingen ! Vi certe ne b eri a ŭ ros vian restadon.
IF. Neu beu r, Del. U. E. A.

I  s  f

TA RIFO
A nonceto j .

K o r e s p o n d a d o . — Unu enskribo (2 linioj): 20 Sd  ( = 5 0  cen
timoj).

P e t o j  & P r o p o n o j  ; K o m e r c a j  r e k l a m o j . —  Unu linio (IO vo rto j); 
15 Sd  (— kO centimoj).

Niaj abonantoj rajtas unu enskribiĝon por korespondado aŭ 
d utiman anonceton senpage.

R ek lam o .
I  linio aŭ gia spaco 20 Sd (—  50 centimoj).
Por 4 enpresoj (anonceto aŭ reklamo) rabato de IO olo ; por

12 enpresoj, 25 olo ; por  24 enpresoj (unu jaro), 50 o,o.
Avizo. — Cia reklamo aŭ anonceto estu sendata antaŭ la 10-a 

kaj 25-a de ĉiu monato al nia administrejo aŭ per niaj agentoj. 
Antaŭa pago per po&tmandato aŭ respond-kuponoj. Nadaj markoj 
ne akceptataj (krom por Hispanujo kaj Rusujo).

Ĉ e n e h  a l a j  A g e n t o j . —  G. Vernier, 15, rue Montmartra, Paris; 
Publicite Espera n U» Herlemont, 25, rue Saint-Vincent-de-Paul, 
Paris, X*; S-ro A. Dupuis, rue de PArc-de-Triomphe, 2, P aris;
A. G. Brovvne, 30, VVellington St. Strand, London, \V. C. : 
Tutmonda Esperanio-Anoncekspedo, Th. Audiug, Berlin, S. W.4H; 
Germana Eap. Librejo, Sternwartcnstr., 40, Leipzig; Esperanto! 
Librejo, Tverskaja 38, Moskvo.

K O H B S P O N D A D O

Ni atentigas la personojn, enskribitajn sub tiu rubriko, ke ili devas 
konsideri kiel devon kaj honoron  respondi almenaŭ unufoje al 
ĉiuj personoj, kiuj skribos al ili laŭ tiuj anoncoj. Ciuj korespon
dantoj skribu sian adreson plej legeble (en nacia lingvo), se eble 
per stampo.

L =  letero. PK = postkorto. PI — postkortoj ilustritaj. PM =  
poŝlmarkoj. b.fl. =  bildflanko.

K o n a r o n  (Hungarujo). — L. Schneider, Magvar utca. 1/3 st., PL 
L. b. fi. (kun turkoj, rusoj kaj ekstereŭropanoj).

B o u l o g n e - s u r - M e r . — S-ro Victor Ilaignere, internaciaj trans
portoj, 149, rue du MouIin-a-Vapeur, P I .

P a r i s  (Francujo). — G. Charles, IO, rue Thouin (Ve). PL 
\  Vison au (Aŭstrio, Moravio). — S-ro Gollfried Neubauer, suker-
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i «uu* titoli citilo., PI. L. KM. kaj fbŝPffM&J.j kua ĉiuJ/fciiiL samid piv- 
fere ek*Unrŭrop,

Homaj» (Irane.). — Subkolonelo Pitts» acetan, intersi. kai 
e«das PM.

Bei» uii-W i u b i  m k i r  e («ermao.). — S-no Paul Netieofcerg-, Hois- 
teinische Si. 44* P. i. kun nooŭropo.

Vi «̂h) (Busujo). — Aleksandro Julinevid, str. Mosko vaka, 2-10, 
PI., L. (nur kun francaj fotogra f-a majoroj A- urbo Nantes (Loire- 
Inferieure, skribu france).

Moskvo (Busojn). — S-ino Lidy Jakovleva, Tverskaja, Leontiera- 
kij per d. (i rana t kv. I. PL

St.-Stsciiei.kovo-.Mokk vo (Busujo). — S-ro T. Sedov, fabrikejo 
tle Polakov ; S-ro v. Svirin, dom > de Kopvlov ; L., Pi.

Stava.noeh (N or vernjo). —- F-ino Johanna J ofican, Orpheiou- 
gaten 31 ; PI.

Fu AKU KURT a/M. (German,). — Fran* Bohrig, Abis-fa sse 11 en i i
ple. ; PM , PI.

Nanci- (Franc.). — S-ro Gagneraud, violonisto, S, r. Branoounot; 
PI., PM. (Ciuj landoj, Pref. skandinavaj kaj balkanaj).

Never k ovo (Busujo, Jaros. (fui».). — S-ro A. V. Lubomudrov ; 
PK., L. (precipe kun lionoj).

SaiuoEi.l (Hispan. Kasido.f. -  S-ro' Malias' Turbuli, str. Sankta
K triko 34 : PI., L.

Valencia (Tflsp.). ~  S-ro Julio Avino, C. Sevila 5*30 i PI.
V v son k M v ro (Bobemujo). — S-ro Boltu* Ausobsky, tipografisto ; 

S-ro Aui. I’iaaa k, tipografisto ; PI. (£iuj bindoj).
'S-OnAVENiiAUE (Nederlando). — Frana Halsstraat, Ol, II. Boetes, 

PI.
Euohjkvsk (Busujo, Bjn/.nn). — S-ro G. M. KonjuSkov, PI.
Veus ville* (Francujo). S-ro Boulet, 5* Genie, O  21-4, f a 

sero e Deti fori ; PI., L.
Ihkctsk (Busujo, Siberio). — S-ro P. G. Tmenov, Burjatakaja 

Poiemelnoustroiteluaj Partija PI., L. (pri topografio).
I n k utsk (Busujo, Siberio). — S-ro A. F. Bannikov, Slujha Tjagi 

/abajkalskoj doriri. PI. K. (pri infana edukado kaj fotografado). 
Pktkhhuhoo (Busujo). — S-ro Johano Hofberg, U.ŝakovskaja ui.

12. kv. PI.
Aucklano (Nova Zelando). — S-ro F. Miklavdid, Sok., Austro- 

Hungariau Coloniale. PI. (kun dinland. p. m. hii.).
La B uoi*  (Francujo, Gironde). — S-ra Parnelaire, P-ro on Ter

kultura Lernejo. PI. (kun bildoj de tre «randaj aŭ eksterordina r. 
arboj. Nur cŭrope).

Bmuski.o (Belgujo). — S-ro V. Lam berle, 27, Bi viere tra a t Pi. p. 
m. blf. (de belaj lokoj).

Pkski Kt. (Busujo). — S-ro V. N. Petrov, Kazan»*.-, ja i. d.

1'ETO J ICA. o r  PR O PO N O J

SENPAGAJ INSTRUKCIOJ pri hipnotismo kaj pri magnetismo 
Sin tumi al Societo Psvcfmpre, Paris XI\>, 142, nie Flandre.

ATENTU ! Bonvolu antaŭ sendi Mk i (i fr. 25) kaj vi ricevos 
sukceplenan novan kanton : Mi amas vin (o ekz. Mk i. — 
Fr. 5 ; 12 ekz. Mk S. — Fr. IO; 20 ekz. Mk 12. — Fr. 15 ; 40 ekz. 
Mk 20. — I* r. ri». — S-ro Fei i.t H lobii, Vatas. Meziridi, Austrio-
Moravio,

fi GESTUDKNTAJ INTEBESOJ. » -  Sola studenta organo. 
Jarabono Sm. I. — Bellacio : « Esperanto >» en Luhaĉovice (Aŭs
trio, Moravioj.

EKSPEDA FIBMO. — Krook Persson, en Lŭbeck. Ekspedoj la 
nordo. Eksperi- kaj import-komisioj. Adreso : G. Klefe, Unlerave, 
8 , Lŭbeck (Germanujo).

INDUSTRIISTO DE LERNILOJ, uzeblaj en 1« lernejoj, deziras 
ribli kun grandaj vendistoj de tiuj arlikoloj. Certe respondos. 
Skribu : \V. P. Pompe Kerkstaat, 137, Ijsselstein, Nederlando.

I BANGA FRAULINO, 10-20 jara, bone edukata el bona familio 
eslus akcelita la de plej bona familio, ellernante germanan lingaon 
duni ia vintra sezono, interŝange kun darma Blino 17 jara, dum la 
somera sezono 1012. Estus reciproka kondido zorgi same kiel pri 
propra infauo. Skribu al la Esperantista Grupo, Hanau, Bhoenst, 4 
(Germanujo).

SPECIALA PETEGO. — A. .VI. O u m i ,  Leutenanto G. Bura!, 
Colon, Republica de Cuba (Antiloj), dez. intersan^ portreton kun 
diuj landanoj. Li faros respektan memoraj*»u el ĝi. Toj respondos. 
Al tiuj kiuj estas militaristoj, portreto» aŭ militajn vidajoj ; 
ankaŭ p. karton.

HA PSA L (Busujo, Estando). — Fotografejo Gruntaj, dankas 
diujn siajn korespondantojn, kaj |>elas al li plu nenion skribi. A 
diuj respondos.

BIPB EZENI’A DO. — Por reprezenti en Valencio (Hisp.). 
vajn komercajn kaj industriajn firmojn, sin lumi ni S-ro. 
Perez,C. San miguel, 3, Valencio (Hisp.) Delegito de U. E. A.

gra-
Luis

ESPEBANTISMUS, a jeho svetova organ isa ce U. E. A. Bonega 
bros u ro pri U. E. A. en Bohema lingvo. Prezo : 5 ekz. 50 heleroj ; 
IO ekz. HO hei. ; 20 ekz. 1.50 kr. Sin turni al S-ro B. Fride irii, 
Del. U. E. A. Prostejov (Moravio).

SANGO DE ADRESO. — S-ro Km. J. Nicolan, Del. U. E. A. 
petas ke diuj korespondajoj estu adresataj al la adreso r str. J. C. 
Bra tian u, 5, Bukareŝt (Bumanujo).

KORESPONDADO. — 60 Italaj instruistoj deziras korespondi 
kun gekolegoj el diuj fandoj per p. k. aŭ leteroj. Ad-eso : Liguria 
Esperanto Instituto, Via Lomellini 18, Genova.

KOMFOBTAJ MEBLITAJ CAMBBOJ, en trankvila situacio ; 
proksine al stacidomo kaj eksposicio — S-ino von Grote, Lutti- 
ohaustr. 27 — la etago. Dresden.

PO&TMABKOJ. — Sinjoroj kiuj intencas kolekti markojn, aŭ 
Kiuj deziras ricevi markojn por elekti, turnu sin al « Filatelisto 211 » 
en Prago III postrestante. (Skribu klare vian adreson).

S I L K A J  E S P E R A N T A J  P R O P A O  A p i D t U O d

El helaj verdstela mitaj stofoj. Universala uzado
Flageto, 0.120 Sm. I Capeki
Brakllanto, 0.400 Sra.
Kravatoj, 0-500 Sin.

Vua Eskarpo, 
Rubando, metro,

0.500 Sm. 
1.320 Sm. 
0.HOO Sm.

Silka portinto de D-ro Z a m en h o ! sor postkorto, U.300 Sm .
Kontraŭ respondkupono oni ricevas flagelon kaj ilustritan pre

zaron. — Babato pogrande. B . P E Y R A U D , V.-Dei. U. E. A.» 
54, rue Prefecture, S n L n t - E t i o n n . e  ( P r a n o . ) .

GODESBERG - a m  - RH EIN
n o m a t a M REINA ESPERAHTO-KOLOMO ”  estas
ib e r  tem pe jo  plej agrabla por
Esperantistoj, kuracloko kaj somer- 
reslejo, lule darma urbeto kie Esper
anto estas ne j>lu projekto sed fakto  
(Esp. pensionoj, magazenoj, lego  

dambro ; pobe. kaj oficistoj : IMO : 100 di
verslandaj fremdaj esp.). informpetoj kan 
respondkupono (por gemi. gvidlibro kun 
BESUMO en ESPEBANTO 2 kuponoj), per 
la Del. de U. E. A.,

S-ro Th. O ST E R  
Bonega restejo antaa kaj post la 7-a 

KONGRESO 3/4 da h. sude de Kolonjo

u d o
bonega 

por lern
ig i esp. 
kon ver* 

sacion estas a 
kvartetludo
Simie per LUDO

(1 0 0  diversaj 
kartoj). 

Prezo (afrankite 
antaŭpago!)

£  0.70



Centra organo de ta Esperantistoj
La plej malnova cl ĉiuj Espera utistoj ira ze toj. Fondita en 1895

A P E R A S  IN T E R  LA 15-20 U E  ĉ l C  MONATO

-------------------  A bono  : 5 f r .  <2 S» -------------------

J U H A  E S P E R A  A T I S T O
Monata beletristika Gazeto por junuloj, instruistoj kai

Esperanto-lernantoj 
Ordinara enhavo : Rakontoj kaj Noveloj, Fabeloj, Poemoj,

Lingvaj ekzercoj, Amuzoj, Problemoj
J a r a b o n o  : 2 . 5 0  f r .  <4 §>

SPECIM ENO SEN PAG E RICEVEBLA

ŭ n t f i e p

N o v a jn  in s ig n o jn

fa b r ik a s  la firm o

81, Hue de Beaubourg, P A R IZ O

Pinaloj, Brodoj, Ĉenpendajoj, Ĉapelpingloj por sinjorinoj, 
Butonoj por manumoj kaj ^tontruoj ; emajlitaj flagetoj por 
ĉapoj.

Flagoj, Flagetoj, Signaloj, (ividiloj, Standardoj Medaloj, 
Metalmarkoj, Diplomoj, Brodaĵoj, Mortotukoj.

Specialaj modeloj respiri aritaj. Grava rabato al vendistoj kaj
esperantistaj grupoj 15 0/0

La firmo povas fabriki Ciajn specialajn signojn aŭ Standar 
dojn kun surskribo laŭvole por Grupoj, societoj, k. t. p.

Bidaj insignoj el arcento kaj el oro

Petu la senpagan, ilustritan ka j kolorigitan katalogon
kaj adresu ĉiujn leterojn al

S - r o  A l b e r t  D U P U I S
4  < '  f  : V * ;

Generala Agento
2, ru e  de I’A r e  - d e  - T r iom p h e , P A R IS  (XVII*)
■" kiu tuj respondos

*  ESPERANTO *

A t e n t u  E s p e r a n t i a n o j  I

# J u s  a p e r is  :

Demandaro  pri la Historio, Literaturo  kaj Organizajoj, de 
E s tr a n to  por Esperantaj Ekzam enoj, de R. de Ladeveze. 
Grava verketo por ciu lernema kaj progresema Esperanlisto : 
0,585 Sm.

S ig e lm a rk o j

Kun portreto de Majstro aŭ kun surskribo : Oni korespondan. 
Esperante : 100 ekz. : 0,300 Sm.

Leterpaperoj, leterkartoj, kovertoj, sigelmarkoj, poŝtkartoj 
kun Esperantaj signoj kaj ilustrajoj. ('«randa kolekto da ili :
0,500 Sm., afrankite.

Dresden ka i lo Ekpe r  anti staro, jjvidllibro kaj propagandis, 
128 fracoj en niono'a formato, je 2 respondkuponoj. Friedrich Ader, 
Esperanta Eldonejo, D r esti en-A I, Han salia ns Konto ĉe ĉekba n ko Es
perantista; London.

Mi serĉas riprezentantojn por niaj Esperantujoj en 
ĉiuj landoj.

P e t u  R e k l a m i l o n  cle la  C ig a r f a b r ik o ]©
F° V A N  Dfl|W &. Co

IUI I D & I E T T D C  i  l 'flCTr,,Prrn \  n«Cf9ega
m i n f l L L  T I n l i  \ s e n  koverto /  p o r  Ciuj

Specimenoj (varde presilaj sidoj por Poŝtkupono.

E S P E R A N  IO , 25, rae Saint-Vincent-de-Paul, PARIS (\-e)

V A N  D E  S T A D T S

A LU M IN IA  LUTO V E R A
GENERALA AGENTO :

J- V A INI DE STADT,
V2 , Avenue de Kegser, Antverpeno, Belglando.

_______ La Administranto fGerant) : Mahalo
Laborista Kooperativa Presejo, 15, ra~AroiraT

Roussin. Dijon (Francujo'.



★ ESPERANTO *

E S P E R  A N T IA JO J

O ficiala in s ig n o , pinglo afi brodo, 36 Sd.; butono, 40Sd.; 
por rekomenda Herido, IO Sd. plie.

O ficialaj korespondita) : 100 leterfolioj 70 Sd.; 100 ko
vertoj, 48 Sd.; 100 postpartoj 70 Sd.

Oficialaj m arkoj kun bildo de D-ro Zamenhof, 100 ekz. 
85 Sd. (je la proHto de la Centra Kaso de U. E. A.). 

G vidfolioj, plena kolekto, 50 Sd. afranke.

Abonilo je  ciuj gazeto j; diuj libroj o ie feblaj.

VIAJN

EN P R E S A Ĵ O J  N

P R E S A J O J  N

PUBLICITE
S A R I O N

=  HERLEfoONT 

2 5 ,  r u e  S a i n t - V i r . c e n t - d e - P a u l ,  P A R IS  (Xe)liona familia PENSIONO en belega loko. Lago 
Montaro. I I f i  ĝis 2 spili. Oni parolas Esperante 
France, Germane, Angle. Itale, Russe.

G rafika j  A rio j  d e  P u b l ic i t e  ■* E S P E R A N T O Heriemont

Reumatismo!, Iskiatiko, Lumbago, k. a
la negrasaja  b a lza m o

(iu je u nta neu .

E S P E R A N T I S T A  K A N T A R O

Dua plibonigita eldono. Kolekto de 17 originalaj «A tradukiloj 
kantoj.

Melodio agrabla kaj tre Salata. Vorloj kuo muziko por t\ vedoj. 
Ta Agas laine kiom por grupoj, tiom por izoluloj. Prezo afranke :
Sin 0,4 i a

Tradukita de S-ro Kene de Saumure jus aperis :
A L IN E , novelo de C. F. lUmuz, 150 }>aĝ-ij ; bele arangita vo- 

lumo, en bona stilo tradukita. Prezo afranke : Sm. I.

De la sama tradukinto :

LA D E V O , de Ernest Navi I U*, ; |5> pagoj, luksj eldono. La 
libro pro sia enhavo kaj arango devas manki ru neniu esperantista
biblioteko. Pr. afr. : Sm. 0.900.

Aliaj rekomendindaj libroj :

P er  esp ero  a l d esp ero , dek originalaj poemoj de D-ro St. 
Schulhof. lai libro estas favore recenzita en diuj jurintoj esn.
Afranke : Sm. 0.310.

La K ato, de J. Haj berti. Afranke : Sin. 0.’200.
Jo lanto , la filino de Prego Meae, de II. Ilertz ; lirika^dramo en 

unu akto. Bone sukcesita traduko de Hj. J. Huneberg, el la dana 
lingvo. Afr. : Sm. 0.380.

In sign oj kaj esp era n ta j ornam ajo) la ŭ  g ra n d a  p le k to
P e tu  la kolore i lu s tr ita n  k ata logon

Ni abonigas al diii esperanta gazeto kaj liveras esp. verkojn je
originalaj prezoj. Esperantianoj, mendonte turnu vin al via Oficiala 
Librejo !

estas la plej efika kaj la plej pura el ĉiuj eksteraj kuraciloj
Sendo kontraj poŝtmandato da :

por Francujo : frankoj 2  » (Sm o .8o) 
por Fremdlandoj : » 2.25 (Sm 0.90)

Skribu al S.ro J. BO UGE, farmaciisto, GRASSE (Francujo).

Ii OUIS-Ii E-GRAND

Eo belega loko, inter la rue de Ia Pais kaj Avenue de P 
Moderaj prezoj. Oui parolas en Esperanto. English Spokon 
spricht Deutsch. Se habla Espa noi.

BORDEAUX-VLNOJ

BO KU E  A UX (Franclando)

V i n o j  d e  T a b l o .  Rugaj kaj Blankaj, p e r  barelo a A  duonbarelo.
V i n o j  M a l j u n a j .  —  Rugaj kaj Blankaj, per barelo, duonbarelo, 

kvaronbarelo, aŭ per kesto, diversspeca.
Likvoroj d tV ino j  — Alkoholoj — Ĉampanoj.
Sin turni al S*» A r n o u x ,  sola agento, 11,stralu CUalignv, Paris 

(Franclando). Senlo de specimenoj laA peto. Oui koresponda* Espe
rante.

U N I V E R S I T A  E S P E R A N T I A  U I B R E O O  

G s n i v s ,  S v i s i . ,  IO ,  R u *  d e  i s  B o u r s e

Oni povas mendi laŭ iu ajn katalogo de esp. verkoj


